
Notulen MR vergadering donderdag 28 oktober 2021

Locatie: online (middels Google Hangouts)
MR ouders aanwezig: Wessel van Eeuwen (voorz), Ilona de Bil (secr), Arjan Nuijten
MR personeel aanwezig: Ilona van Bruggen, Niki Kamerbeek, Hester Butje
Extra aanwezig: Lori Murphy (directie)

1. Opening en vaststelling agenda
Wessel opent om 19.45 de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Notulen
De concept notulen van maandag 28 juni 2021 en maandag 6 september 2021 worden vastgesteld. Alleen
de notulen van maandag 28 juni mogen worden gepubliceerd en gedeeld met de GMR. De notulen van
maandag 6 september zijn vertrouwelijk en dienen pas gepubliceerd te worden als overige betrokkenen
binnen Voila en de ouders over dat onderwerp zijn geïnformeerd (actie secretaris).

3. Ingekomen stukken
● Mail Niki Kamerbeek d.d. 29-06-21, Schoolkassa

Schoolkassa is een uitbreiding op parro om makkelijker de ouderbijdrage te innen.

Kosten bedragen EUR 2,- per gebruiker. De oude OR stond niet open voor gebruik

hiervan. Er zal contact worden opgenomen met de nieuwe OR (actie Niki Kamerbeek)

● Mail VOO d.d. 01-07-21, extra webinar over nieuwe wet ouderbijdrage

● Mail VOO d.d. 05-07-21, Juli 2021

● Mail VOO d.d. 05-07-21+herhaald, De cursus voor uw MR!

● Mail Lori Murphy d.d. 08-07-21, Ondertekening documenten

● Mail GMR d.d. 27-07-21, Update GMR + Verslag GMR 010621

● Mail Lisa This is Holland d.d. 01-09-21, Onvergetelijke start - THIS IS HOLLAND

● Mail VOO d.d. 06-09-21, Nieuwsbrief Medezeggenschap - September 2021

● Mail Christie van de Haar d.d. 14-09-21, Voila magazine september 2021

● Mail NVO d.d. 16-09-21 +herhaald, Doe mee met het tweede Nationaal Verenigings

Onderzoek

● Mail VOO d.d. 21-09-21, Nieuwsbrief VOO - September 2021

● Mail GMR d.d. 28-09-21, GMR update + verslag GMR 06072021

● Mail GMR d.d. 08-10-21, Informatiebrief 2021-2022

De leden van de MR hebben kennis genomen van de inhoud van deze mails.
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4. Inhoudelijke bespreekpunten:

● Lori info van Akke mbt vacature directie / onderzoekstraject en de  begroting

Omdat deze onderwerpen zo nauw met elkaar verband houden zijn ze ook min of meer als een

onderwerp besproken ipv als los staande punten.

M.b.t. het onderzoekstraject is er door een Voila brede stuurgroep voor de externe partij

Suzanne Witteveen en Femke Rood gekozen. Zij krijgen de opdracht om de juiste balans te gaan

vinden tussen kwaliteit van het onderwijs en financieel gezonde scholen.

De begroting kon op het moment van deze vergadering nog niet met de MR worden gedeeld,

wel is er bekend dat er in het verleden “te ruim” met de gelden om is gegaan waardoor de

begroting nu circa - EUR 100.000,- uit gaat komen. De keuze om dit vraagstuk bij een externe

partij neer te leggen wordt begrepen. Bij De Holm dus goed dat deze partij de mogelijkheden

gaat onderzoeken hoe nu ook het beste om te gaan met de directie vacature. Naaste De Holm

zijn er ook nog  5 andere scholen binnen Voila die ook onder de loep zullen worden genomen

met ieder hun eigen aandachtsgebied.

Dat De Holm de laatste jaren te maken heeft met een dalend leerlingaantal is ook niet positief

voor de financiële ontwikkeling en kan ook zeker consequenties gaan hebben voor de formatie.

Dit is wellicht gekomen doordat de afgelopen 5 jaar de werkzaamheden rond de nieuwbouw,

verandering van onderwijs methodiek en de verhuizing de overhand hebben gehad en het

actief werven van nieuwe leerlingen stil heeft gestaan. Momenteel heeft De Holm 101

leerlingen. Er gaan dit jaar nog wel 10 leerlingen instromen maar de uitstroom in groep 8 zal 20

leerlingen zijn. De klassen boven groep 6 zijn duidelijk groter dan de lagere groepen en

daardoor zou het voor een stabilisatie heel wenselijk zijn om de aankomende 2 jaar minstens

35 nieuwe leerlingen binnen te krijgen gezien de verwachte uitstroom.

Het is inmiddels bekend dat het extra NPO geld voor de aankomende 2 jaar niet terug betaald

hoeft te worden en dat die De Holm vermoedelijk de aankomende 2 jaar goed kan gaan helpen

om niet al te veel formatie in te hoeven leveren. Dat De Holm er financieel niet zo sterk voor

staat is dagelijks in de school niets van te merken en er worden momenteel juiste enorme

stappen gemaakt ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is ook Akke Wiersma

niet onopgemerkt gebleven op meeloop momenten. Scholen hoeven niet altijd groot te zijn om

goed onderwijs te kunnen leveren en financieel gezond te zijn. Tevens kan het nu dalende

leerlingaantal door het kwalitatief goede onderwijs dat De Holm biedt en de

aantrekkingskracht van de nieuwbouw ook zo maar omslaan naar groei. Van beide zijn binnen

de stichting goede voorbeelden te vinden.

Neemt niet weg dat er actief aan nieuwe leerlingen werving moet worden gedaan. Lori pakt die

uitdaging al goed op en ziet dat veel ouders die komen kijken heel positief zijn over groep

2



1-2-3. De kleinere groepen hebben soms ook juist een aantrekkingskracht. Zou ook fijn zijn als

het lukt om over alle groepen nieuwe leerlingen aan te trekken maar het is belangrijk daarbij

ook te durven zeggen als een bepaald kind dat wil komen niet het onderwijs geboden kan

worden dat het beste bij dat kind past.

Het externe bureau gaat vanaf half november 2 dagen meekijken in De Holm en in gesprek. Het

rapport met de in te slagen richting zal Januari / begin Februari gereed zijn. Om deze reden

verwacht Lori dat in de GMR vergadering van 7 december as. de begrotingen voor aankomend

jaar nog niet definitief kunnen worden vastgesteld en eerst deze rapportage afgewacht zal

moeten worden.

● Jaarplanning vergaderingen MR 2021-2022

Lori stemt na de vergadering de data en agendapunten af met Ilona (secretaris).

Daar zijn de  volgende vergaderdata voor de rest van het schooljaar uit voortgekomen:

Maandag 13 december

Donderdag 10 februari

Maandag 28 maart

Maandag 23 mei

Maandag 27 juni

De geplande agendapunten zijn terug te vinden in de actiepuntenlijst

5. Mededelingen:
● Directie/Team

Het team bevestigd dat er gezien de er totaal geen onrust in de school is gezien de financiële situatie.

Verder merkt een ouder lid van de MR op hoe goed de verdeling van de leerlingen over de groepen
geregeld was toen er geen vervanging was voor een zieke leerkracht van unit 3.

● Ouderraad
De nieuwe ouderraad is besproken en verder zijn er geen extra opmerkingen.

6. Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat het steeds drukker is op de kiss&ride voor en na school en dat daar af en toe
onveilige situaties ontstaan. Dit zal besproken gaan worden met de leerlingenraad (actie Lori)

7. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:01 uur.
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Actiepunten
datum onderwerp verantwoordelijke planning/voortgang

31 augustus 2017 Voorafgaand aan MR vergaderingen het hele vergadermapje met de
leden delen ipv alleen de agenda met daar aan de stukken gelinkt

Ilona (ouder) doorlopend

31 augustus 2017 De notulen van de MR vergadering opmaken binnen twee weken na
afloop van de vergadering

Ilona (ouder) doorlopend

13 februari 2020 Vastgestelde notulen niet alleen publiceren op de site maar ook
mailen naar Lisa Hamaker GMR@voilaleusden.nl

ilona (ouder) doorlopend

28 oktober 2021 Wat is het vervolg van het contact met MR De Heerd om evt. weer
een keer een deel samen te  vergaderen?

Wessel voor 13 december 2021

28 oktober 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: schoolplan, begroting 2022, formatie 2022-2023,
vakantierooster 2022-2023, Vreedzame school, toekomst De Holm

Lori Murhpy voor 10 februari 2022

28 oktober 2021 Vacature uitzetten voor ouderlid MR voor plaats Ilona de Bil Wessel februari 2022

28 oktober 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: Analyse Cito- m en eindtoetsen, formatie 2022-2023,
Vreedzame school, toekomst De Holm

Lori Murhpy voor 28 maart 2022

28 oktober 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: Analyse Cito- m en eindtoetsen, formatie 2022-2023,
Vreedzame school, schoolgids 2022-2023, toekomst De Holm

Lori Murhpy voor 23 mei 2022

28 oktober 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: vrijwillige ouderbijdrage, Vreedzame school, schoolgids
2022-2023, toekomst De Holm

Wessel met OR
Lori Murhpy overige

voor 27 juni 2022

Indien een actie afgerond is, wordt deze na de eerstvolgende MR vergadering van de lijst met actiepunten verwijderd.

Besluiten
Onderwerp besluit Soort besluit

vaststelling documenten Op 2 september 2021  heeft Wessel van Eeuwen (voorzitter) namens de volledige MR
getekend voor instemming op de schoolgids en de verantwoording NPO-gelden

I

Besluiten van de MR op basis van adviesrecht (A) of instemmingsrecht (I) worden na vaststelling van de notulen geplaatst op een doorlopende besluitenlijst.
A = adviesrecht I  = instemmingsrecht O = overig
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