
MR - Jaarverslag 2020-2021

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van PCBS De Holm over het

schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het

afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban –

ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen

schooljaar hebben plaatsgevonden.

Wat doet de MR?

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet

Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het

onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van

de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, het jaarrooster,

nieuwe beleidsvoornemens, en verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies of

instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen zijn mening geven,

instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden

ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken,

zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid,

gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.

Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij ook een klankbord voor de directie en een

kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen

onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid

wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van De Holm bestaat uit zes leden: drie

ouders en drie leerkrachten. De samenstelling gedurende het schooljaar 2020-2021:

Oudergeleding: periode Personeelsgeleding: periode

- Wessel van Eeuwen (vz.) t/m 2020-’21 - Niki Kamerbeek t/m 2021-’22

- Ilona de Bil (secr.) t/m 2021-’22 - Ilona van Bruggen t/m 2022-’23

- Arjan Nuijten t/m 2022-’23 - Hester Butje (plv. vz.) t/m 2023-’24
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Vergaderingen

De MR vergadert normaliter zo’n zes à zeven keer per jaar. In het schooljaar 2020-2021 waren de

vergaderavonden:

- 7 oktober 2020;

- 30 november 2020 (extra ingelast)*;

- 7 december 2020;

- 4 februari 2021;

- 29 maart 2021;

- 20 mei 2021;

- 14 juni 2021 (extra ingelast); en

- 28 juni 2021;

steeds vanaf 19:45 uur tot circa 21:30 uur (* m.u.v. 30 november 2020: van 20.00 tot circa 20.30

uur). Als gevolg van de Covid-19 (corona) pandemie en de daarop getroffen maatregelen hebben

alle vergaderingen in schooljaar 2020-2021 online via Google Meet plaatsgevonden.

De agenda van MR-vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast zijn er gedurende

het schooljaar jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de MR zijn instemming moet

geven, zoals de begroting, de formatie en de schoolgids. Tot slot komen uiteraard ook actuele

ontwikkelingen op school op de agenda van de MR.

Hoewel de directrice geen deel uitmaakt van de MR, wordt zij door de MR in de meeste gevallen

wel uitgenodigd om de vergaderingen (deels) bij te wonen.

MR-vergaderingen zijn in beginsel ook openbaar, tenzij de MR besluit dat (een deel van) de

vergadering besloten is. In het schooljaar 2020-2021 waren enkel de overleggen met

Voila-bestuurder Akke Wiersma m.b.t. de ontstane vacature van directeur van De Holm besloten

(hierna aangegeven).  Alle overige vergaderingen waren openbaar.

Onderwerpen/besluiten MR-vergaderingen

7 oktober 2020 

- Start schooljaar: Update vanuit team en directie over eerste ervaringen in/met het nieuwe

gebouw: unitonderwijs, samenwerking met De Heer, Taalschool en Humankind, e.d.;

- Corona: Hoe gaat het nu? Welke draaiboeken zijn er voor als de Corona situatie verslechterd?

Communicatie omtrent positief geteste leerlingen en/of leerkrachten;
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- MR-organisatorisch:

o Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft Hester Butje de plaats van Nienke Aben

ingenomen in de personeelsgeleding van de MR. Ook de rol van plaatsvervangend

voorzitter is door Hester overgenomen;

o Overigens heeft eind schooljaar 2019-2020 door al wat met Corona gepaard is gegaan

(schoolsluiting, thuisonderwijs, etc.) geen verkiezing kunnen plaatsvinden voor de

oudergeleding van de MR. Omdat ook (i.i.g. de start van) schooljaar 2020-2021 nog met

Corona maatregelen gepaard zou gaan, waarbij continuïteit binnen de MR gewenst zou

zijn, is besloten de zittingsduur van de gehele MR eenmalig met een schooljaar te

verlengen;

o Vaststelling van jaarverslag 2019-2020 en van vergaderrooster en jaarplanning 2020-2021;

- Schoolplan: Eerste opzet besproken;

- Unit 3: De leerlingen van unit lijken de eerste tijd in de nieuwbouw nog niet echt hun  draai te

kunnen vinden. Zij lijken de meeste moeite om te wennen aan het unitonderwijs. Daarbij

hebben de groepen 6, 7 en 8 juist de meeste leerlingen, zodat deze unit het volst/drukst is.

E.e.a. komt het onderwijs in unit 3 niet ten goede. Op initiatief van de directrice (adviesvraag)

is met de MR gesproken over mogelijke oplossingen.

30 november 2020 (extra ingelast, besloten vergadering)

Op verzoek van directrice Jolien Brouwer is een extra, besloten bijeenkomst van de MR

georganiseerd. Ook de bestuurder van Voila Akke Wiersma is hierbij aanwezig:

- Vertrek directeur: Jolien Brouwer heeft aangegeven haar functie van directeur eind januari

2021 neer te zullen leggen,  en dan dus De Holm te zullen verlaten;

- Vacature / interim directeur: Door Akke Wiersma is aangegeven dat Voila graag wat tijd

neemt om zorgvuldig te onderzoeken hoe de ontstane vacature het best ingevuld zal kunnen.

Voor de korte termijn stelt zij voor dat Lori Murphy, directeur van ’t Startblok in Achterveld,

de ontstane vacature ad interim zal invullen tot aan het einde van het schooljaar 2020-2021.

De MR heeft hiermee ingestemd.

7 december 2020

1e deel vergadering, tot 20.30 uur – gezamenlijke vergadering met MR De Heerd:

- Onderlinge kennismaking;

- Uitwisselen van ervaringen tot nu toe met de nieuwbouw, en van ideeën over hoe en op

welke gebieden samenwerking binnen KC Berkelwijk mogelijk is en beide scholen elkaar
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zouden kunnen versterken.

2e deel vergadering, v.a. 20.30 uur – reguliere vergadering MR De Holm:

- Schoolplan: Voortgang besproken en verder gebrainstormd over de inhoud;

- Begroting 2021-2022: Besproken. Deze begroting leidt tot meer discussie en vragen dan

vorige jaren. Grootste discussiepunt is hoe het kan dat de rijksbijdrage aankomend jaar

omhoog gaat, maar er door forse interne afdrachten onder de streep toch weer minder

budget overblijft waardoor opnieuw bezuinigd zal moeten worden op de formatie? Vragen

hierover zijn door de MR na de vergadering op papier gezet en aan zowel de directrice, als

aan de GMR gemaild.

4 februari 2021

- Interim directrice: kennismaking met Lori Murphy en overdracht door Jolien Brouwer;

- Corona: Evaluatie van het thuisonderwijs en vooruitblik op heropening van de school per 8

februari 2021 met maatregelen (protocollen);

- Schoolplan: Voortgang besproken;

- Begroting 2021-2022: Nader besproken, aan de hand van de schriftelijke beantwoordingen

van de eerder (via de directrice) aan het bestuur van Voila en aan de GMR gestelde vragen;

- Formatie 2021-2022: Vooruitblik op de mogelijke effecten van de begroting 2021-2022 op de

formatie van volgend schooljaar;

- Vakantierooster 2021-2022: Ter kennisname van de MR (GMR bevoegdheid).

29 maart 2021

1e deel vergadering, tot ca. 20.15 uur – besloten vergadering MR De Holm:

- Vacature directeur: Voorbespreking van overleg met Voila-bestuurder Akke Wiersma.

2e deel vergadering, v.a. 20.15 uur tot ca. 20.45 uur – besloten vergadering met Voila-bestuurder

Akke Wiersma en directrice Lori Murphy:

- Vacature directeur: Update vanuit Voila-bestuurder Akke Wiersma m.b.t. (de invulling van) de

vacature van directeur op De Holm. Visie van Voila op, en nader verkenning naar de

toekomstige invulling(smogelijkheden);

- Interim directrice: Omdat Voila enerzijds graag wat meer tijd neemt om tot een zorgvuldig

afgewogen permanente invulling van de directeursfunctie op De Holm te komen, en

anderzijds de situatie rondom Corona ook veel tijd en aandacht opslokt, stelt Akke Wiersma

voor het interim-directeurschap van Lori Murphy te verlengen t/m eind december 2021. De

MR heeft hiermee ingestemd.
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3e deel vergadering, v.a. c.a. 20.45 uur –  reguliere vergadering MR De Holm:

- Corona: Bestedingsdoel van NPO (Nationaal Programma Onderwijs) -gelden eerste ronde +

aanvraag gelden tweede ronde ter bestrijding van (evt.) leerachterstanden als gevolg van

Corona;

- Formatie 2021-2022: Update vanuit de directrice;

- Bedrijfsnoodplan KC Berkelwijk: Besproken;

- MR-organisatorisch: Omdat de huidige zittingstermijn van Wessel van Eeuwen aan het eind

van het schooljaar afloopt, heeft de secretaris namens de MR via het Scheepsjournaal van

februari 2021 een oproep gedaan aan geïnteresseerde ouders om zich kandidaat te stellen

voor de MR. Daarop zijn geen nieuwe aanmeldingen gekomen. Wessel heeft zich echter

bereid verklaard om in de MR aan te blijven voor nog een periode van 3 jaar, ingaande per

schooljaar 2021-2022.

20 mei 2021

- Schoolanalyse M-toetsen 2020: Evaluatie, uitkomsten besproken;

- Formatie 2021-2022: Definitief profiel besproken;

- Vacature directeur: De Leerkrachten van De Holm hebben in hun teamvergadering

gebrainstormd over een profielschets voor een nieuwe directeur. Afgesproken is deze toe te

sturen aan Voila-bestuurder Akke Wiersma voorafgaand aan het volgende overleg met haar

op 14 juni 2021.

14 juni 2021 (extra ingelast, besloten vergadering)

1e deel vergadering, tot ca. 20.15 uur – besloten vergadering MR De Holm:

- Vacature directeur: Voorbespreking van overleg met Voila-bestuurder Akke Wiersma.

2e deel vergadering, v.a. 20.15 uur – besloten vergadering met Voila-bestuurder Akke Wiersma

en directrice Lori Murphy:

- Vacature directeur: Update vanuit Voila-bestuurder Akke Wiersma m.b.t. (de invulling van) de

vacature van directeur op De Holm (voortgang).

28 juni 2021

- Eindtoets groep 8: Resultaten besproken;

- Vrijwillige ouderbijdrage: Dit jaar ontbreekt de onderbouwing voor de vrijwillige bijdrage,
echter de OR heeft wel laten weten dat hoogte van het bedrag net als voorgaande jaren
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€ 40,- zal blijven, met vergelijkbare bestedingsdoelen. Op basis hiervan heeft de MR met de
voorgestelde hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd;

- Schoolgids 2021-2022: Besproken en ingestemd;
- Schoolplan: Besproken.

NB: Hiervoor is per vergadering op hoofdlijnen aangegeven wat aan de orde is geweest.

Geïnteresseerden kunnen de volledige notulen van elke vergadering opvragen bij de MR, via

mr@deholm.nl.

Ouderraadplegingen

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft vanuit de MR geen werkelijke ouderraadpleging

plaatsgehad. Wel is via het Scheepsjournaal van februari 2021 een oproep gedaan  aan

geïnteresseerde ouders om zich kandidaat te stellen voor de MR. Dit in verband met een

vacature in de oudergeleding van de MR per schooljaar 2021-2022. Hierop zijn echter geen

nieuwe aanmeldingen gekomen, waarna het MR-lidmaatschap van Wessel van Eeuwen zonder

verkiezing met een nieuwe periode van 3 jaar is verlengd. (Zie ook: vergadering van 29 maart

2021).

Tot slot

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Met veel plezier hebben wij

ons ook het afgelopen jaar weer voor De Holm ingezet, en met evenveel plezier zullen wij onze

werkzaamheden het komende schooljaar voortzetten.

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u

vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons

vooral weten! Dat kan per e-mail via mr@deholm.nl, of natuurlijk door één van ons aan te

spreken op het schoolplein.

Leusden, december 2021

Medezeggenschapsraad PCBS De Holm
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