
Notulen MR vergadering maandag 13 december 2021

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

Deel 1 alleen leden MR en Lori Murphy

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

2. Vaststellen Notulen
De concept notulen van donderdag 28 oktober worden vastgesteld en mogen worden gepubliceerd en
gedeeld met de GMR. (actie secretaris).

3. Ingekomen stukken
● Mail Lori Murphy d.d. 14-11-21, update rondom akoestiek

Vrijdag 17 december is er een overleg waarin Lori meer info en vertaling van het

technisch rapport gaat krijgen. Er wordt in het gebouw wel voldaan aan de norm, maar

het open karakter van het gebouw bepaalt wel het gedrag en vereist goede onderlinge

afstemming van de expressievakken. Dit wordt binnen de Holm niet als last ervaren en

bij rondleidingen van potentiële nieuwe leerlingen wordt er rust ervaren, maar is bij De

Heerd wel een topic dat zij aangepakt willen hebben.

● Mail VOO d.d. 15-11-21, Nieuwsbrief Medezeggenschap - november 2021

● Mail GMR d.d. 30-11-21, Update GMR incl. agenda 071221

De leden van de MR hebben kennis genomen van de inhoud van de rest van deze mails.

4. Inhoudelijke bespreekpunten:

● MR jaarverslag 2020-2021

Het jaarverslag is zonder verdere opmerkingen vastgesteld en mag worden gepubliceerd en

gedeeld met de GMR (actie secretaris).

Er is verder besproken dat alleen maar de 3 meest recente MR jaarverslagen op de website

hoeven blijven te staan en alle vastgestelde notulen van het lopende jaar totdat deze ook

vervangen kunnen worden door een jaarverslag (actie Hester).

1



● Schoolplan

Het schoolplan staat nog steeds op de agenda omdat er vorige keer te weinig tijd was voor alle

leden om het goed door te kunnen lezen tussen aanlevering van het plan en de vergadering.

Nu heeft iedereen het wel kunnen lezen.

Lori licht n.a.v. wat vragen heea nog verder toe:

Er is binnen Berkelwijk besloten om allemaal over te stappen naar de Vreedzame School ipv

voor de Holm tot op heden de kanjertraining.  De Vreedzame School is een meerjaren pijler die

bouwt aan een bepaalde cultuur binnen het gehele gebouw en vereist daardoor ook meerdere

jaren investeringen in scholing waardoor het ook ieder jaar terugkomt in het plan.

Voor de andere jaar pijlers is er bewust gekozen om ieder jaar binnen de doorgaande lijn het

accent op iets anders te leggen dat extra aandacht nodig heeft. Het is een valkuil teveel tegelijk

aan te willen pakken om het kwaliteitsniveau omhoog te willen brengen, maar beter om je

goed te focussen op minder doelen en daar beter de diepte in te kunnen gaan.

De volledige MR stemt in met dit schoolplan, alleen kan de daadwerkelijke ondertekening nog

niet plaatsvinden omdat er een verkeerd formulier bij het schoolplan zit. Lori en Wessel zullen

dit na de vergadering samen oplossen.

Er wordt vermoed dat alles qua AVG in orde is met de gebruikte foto’s van de kinderen om het

op de website te mogen plaatsen. Dit zal voor de zekerheid nog extra gecheckt gaan worden.

Mocht dat niet zo zijn dan zal dit plan alleen intern blijven.

● Corona maatregelen

Iedereen staat nog steeds voor uitdagingen mbt de corona maatregelen en voorlopig lijken wij

daar helaas ook nog niet vanaf. Het is jammer dat de reacties vorige week wat dat betreft

vanuit een aantal ouders richting de school een beetje op liepen. De quarantaine regels zijn nu

eenmaal de regels die iedereen gewoon heeft op te volgen. Ondanks alle lastige

omstandigheden is er binnen De Holm de afgelopen 1,5 jaar maar weinig uitval geweest en dat

mag ook weleens gezegd worden.

Op dit moment is het uitgelekt dat de kerstvakantie hoogstwaarschijnlijk toch 1 week eerder

gaat beginnen. We zullen dit punt voorlopig dan ook nog op de agenda van de aankomende

vergaderingen houden.
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● Toekomst De Holm / vacature directie

Er heeft inmiddels een eerste gesprek plaats gevonden in het onderzoekstraject maar dit was

nog niet niet heel diepgaand qua vragen. Het was een gesprek samen met De Heerd en omdat

De Heerd vanwege de 2x onvoldoende onderwijsresultaten meer in zwaar weer zit is het

gesprek ook meer over De Heerd gegaan. De Holm draait namelijk wel goed qua

onderwijsresultaten.

Het is ivm het tekort binnen de stichting terecht dat er gekeken wordt hoe het op een andere

manier kan zonder het ten koste te laten gaan van de onderwijskwaliteit.

Vanuit Akke Wiersma is er op dit moment nog geen verder nieuws. Lori denkt dat gezien haar

aanbod in eerdere meets het een goed idee kan zijn vanuit de MR ook weer eens zelf contact

met Akke op te nemen.

Deel 2 dezelfde samenstelling als deel 1 met extra Martijn Lak (GMR) vanaf 20:45  uur

● Begroting De Holm 2022
Het was prettig kennis te maken met Martijn Lak. Hij is zelf ook werkzaam in het onderwijs, heeft een kind
op De Holm en vertegenwoordigt sinds dit schooljaar ons scholeneiland in de GMR. Hij is een nieuwkomer
als het om GMR gaat en is nog zoekende maar je merkt zijn passie als het om De Holm gaat. De GMR gaat
over de belangen voor de stichting en het is heel fijn dat Martijn ons scholeneiland daarin gaat
vertegenwoordigen. Dat kan als we  in gezamenlijk gesprek blijven met elkaar vermoedelijk echt wel
helpend gaan zijn voor De Holm en alle ontwikkelingen die nu allemaal gaande zijn.

De begroting 2022 is zo’n onderwerp waar Martijn hopelijk wat in kan betekenen. De begroting roept dit
jaar bij de MR namelijk weer veel dezelfde vragen op als vorig jaar met nu ook extra vragen over wat er
bijvoorbeeld met de NPO gelden wordt gedaan die bovenschools af worden gedragen, hoe worden de
kosten van onderzoekstrajecten verdeeld, waarom moeten een aantal grote uitgaven zo snel
“terugverdiend” worden en zo nog veel meer vragen.

Martijn ziet in de GMR het plaatje dat nog breder is dan alleen De Holm en merkt daarin ook een aantal
dingen op die hij vreemd vind. De leden van de GMR hebben geen accountancy achtergrond en in maart
gaat er ook iemand weg met veel know how. In de GMR vergadering van 7-12-21 is er nog geen
instemming gegeven op de begroting want de GMR wil er eerst nog 2 accountants naar laten kijken om
antwoord te krijgen op een aantal vragen. Het vermoeden is dat deze instemming dan ook nog wel even
op zich zal laten wachten.

Arjan zal Martijn onze vragen en opmerkingen mailen zodat hij deze in kan sturen naar de GMR. Arjan zal
dat nog voor de kerst doen zodat er evt. ook nog een mogelijkheid is om het nog voor te kunnen
bespreken voordat Martijn ze uit zal zetten bij de GMR mocht daar behoefte aan zijn.
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5. Mededelingen:
● Directie/Team

Geen bijzonderheden.

● Ouderraad
Geen bijzonderheden.

6. Rondvraag
Geen opmerkingen.

7. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 21:48 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 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

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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