
Notulen MR vergadering donderdag 10 februari 2022

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, Ilona van Bruggen
Extra aanwezig: Lori Murphy (directie), Maryse Niekerk (OR), Elmira van der Schee (OR)

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 maandag 13 december worden vastgesteld en mogen worden gepubliceerd en
gedeeld met de GMR. (actie secretaris).

3. Ingekomen stukken
● Mail VOO d.d. 14-12-21, 10 tips nieuwe MR leden
● Mailverkeer Wessel en Lori d.d. 23-12-21, Tekenen schoolplan
● Mail OR d.d. 4-1-22, Kennismakingsgesprek
● Mail VOO d.d. 17-1-22, Instemmingsrecht begroting niet in regeerakkoord
● Mail GMR d.d. 18-1-22, GMR update incl. verslag GMR 051021
● Mail Christie van de Haar d.d. 21-1-22, Voila magazine Januari 2022
● Mailverkeer Arjan en Martijn Lak d.d. 17-1-22 t/m 26-1-22 Input begroting MR

De Holm
De begroting blijkt toch al wel vastgesteld door de GMR terwijl het de
verwachting was dat dat nog niet zou gebeuren. De beschikbare budgetten voor
de formatie zijn nog niet bekend. Lori gaat hierover heea navragen en zal ons
nader inlichten (actie Lori).

● Mail VOO d.d. 1-2-22, De cursus voor uw MR (meest recente mail)
● Mail VOO d.d. 3-2-22, De rol van de MR bij het beleid van gedwongen

schoolsluiting door Corona
● Mail Lori Murphy d.d. 3-2-22, reactie op concept agenda incl. RI&E toetsing

Lori licht toe dat dat alle verplichte controles en keuringen omtrent de veiligheid
van het gebouw zijn afgerond. KC Berkelwijk is goedgekeurd.

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

● Vakantierooster 2022-2023

Het vakantierooster sluit aankomend jaar weer aan bij de scholen in Amersfoort en is ter

kennisname aangenomen.

● De vreedzame school

Op maandag 7 februari hebben de teams van KC Berkelwijk de gezamenlijke kick-off gehad van

De Vreedzame school tijdens de studiedag. Het doel van De Vreedzame school is dat er binnen

het gehele gebouw dezelfde taal met elkaar gesproken wordt als het gaat over de omgang met

elkaar. Ieder kan dat nog wel vanuit zijn eigen gewoontes en cultuur blijven doen. In de

hiervoor samengestelde stuurgroep is vertegenwoordiging van beide scholen.

Het opleidingstraject voor de implementatie is 2 jaar: het 1e jaar 5 bijeenkomsten en het 2e

jaar 3 bijeenkomsten. Daarna is vooral de borging en het eigen maken heel belangrijk en

daarbij ook eventuele nieuwe collega’s niet te vergeten.

De aandachtspunten van Vreedzame school zijn:

- Jij doet er toe

- Kinderen gevoel geven dat ze iets kunnen veranderen

- Groepsdenken bevorderen / verschillend doel maar wel gezamenlijke afspraken

- Hoe voel je je in de klas?

De kinderen gaan gedurende hun tijd op KC Berkelwijk lessen krijgen verdeeld over 6 blokken

per jaar. Deze lessen zijn afgestemd op het leerjaar en gaan elk jaar een stukje dieper. Waar in

Unit 1 bijvoorbeeld kind van de week extra onder de aandacht wordt gebracht  en de kinderen

zelf mee kunnen denken wat ze belangrijk vinden hebben ze het in de bovenbouw bijvoorbeeld

over de democratie.

Goed om te zien dat het team al heel enthousiast is en er al een aantal dingen nu al heel

vreedzaam gebeuren en andere dingen al gelijk in de lessen worden meegenomen. Het team

leert elkaar als leerkrachten en team anders kennen en wordt meer bewust over het eigen

handelen naar zichzelf, als team en naar de kinderen.

Er wordt een opmerking gemaakt of het respect protocol dan nog wel actueel is. Dit zal op

termijn als meer geïmplementeerd inderdaad geupdate moeten gaan worden. Graag

agendapunt van maken eerste vergadering van het nieuwe schooljaar (actie secretaris)

● Corona maatregelen

Er wordt uitgekeken naar de aangekondigde versoepelingen aankomende week als de klassen
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niet meer in de eigen bubbels hoeven te blijven. Op de vraag hoe het het team bevalt dat

negatief geteste kinderen naar school mogen als overige gezinsleden wel positief getest zijn

wordt gezegd dat het vooral veel onrust in de groep geeft nu de groep bijna nooit compleet is.

De aanvoer van de zelftesten verloopt heel goed en kunnen vermoedelijk onbeperkt worden

aangevraagd.

● Toekomst De Holm / vacature directie incl. uitnodiging dialoogsessie ouders Berkelwijk

In de MR vergadering met Akke op 6 september 2021 is aangegeven dat in december

2021/januari 2022 een eerste advies verwacht kon worden van het onderzoeksbureau. In de

ogen van Lori duurt dit ook langer dan aangegeven en zijn ze inderdaad nog niet op dat punt.

Veranderingen moeten zorgvuldig gaan en dat daar een dialoogsessie en ontwerpsessie voor

nodig zijn is begrijpelijk. Aankomende week gaan de uitnodigingen naar de ouders van

Berkelwijk om op 21 februari (De Heerd) en op 24 februari (De Holm) met onderzoeksbureau

Suzanne Witteveen in gesprek te gaan over de toekomst van De Holm en KC Berkelwijk en wat

de ouders daarin belangrijk vinden.

Er wordt opgemerkt dat gezien de financiën de kans wel steeds groter wordt dat eventueel

samengaan van scholen en/of directeur delen wel steeds waarschijnlijker wordt. In combi met

de financiën lijkt het samen delen van een directeur wel steeds waarschijnlijker maar het

opheffen van een school om samen te gaan is niet heel waarschijnlijk ivm het BRIN nummer

dat dan verloren gaat met bijbehorende financiën. In Berkelwijk zijn nu 2 BRIN nummers:

Taalschool en De Heerd heeft er 1 en De Holm heeft er 1.

De kleinschaligheid van De Holm wordt als heel prettig ervaren ook door nieuwe ouders en

heeft in dat opzicht een voordeel. Echter qua financiën zou groei van leerlingen wel heel fijn

zijn. Hoe kunnen we als MR en wellicht ook met de OR hier wat in betekenen?

● Vacature MR oudergeleding vanaf schooljaar 2022/2023

Dit schooljaar loopt de termijn van Ilona de Bil (secretaris) uit de oudergeleding na 4 jaar af en

dient er een vacature te worden geplaatst. De vacature zal voor het eerstvolgende

Scheepsjournaal aan Lori worden doorgestuurd (actie secretaris met sluiting 10 maart). Ilona

geeft aan haar stokje over te willen dragen aan nieuwe geïnteresseerden. Mochten er geen

geïnteresseerden zijn dan wil ze nog wel 1 termijn aanblijven, echter alleen als gewoon

ouderlid en niet meer als secretaris ivm te veel drukte met andere dingen.

5. Mededelingen:
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● Directie/Team
Geen bijzonderheden.

● Ouderraad
Geen bijzonderheden.

6. Rondvraag
Na meerdere pogingen om MR De Heerd weer te kunnen spreken lijken er nu wel mogelijkheden te gaan
zijn. Echter De Heerd heeft haar vergadering op 21 maart en wij op 28 maart. Er moet dus nog een extra
afstemming plaatsvinden. Op de vraag of onze vergadering evt. 1 week vervroegd kan worden reageert
iedereen positief. Verdere info wat het definitief gaat worden volgt. (actie Wessel)

Vanwege ingelopen tijd tov afgesproken tijd OR is er tussendoor een koffiepauze ingelast

Deel 2 dezelfde samenstelling als deel 1 met extra aanwezige OR leden vanaf 21:25 uur

● Kennismaking nieuwe OR
Het was prettig kennis te maken met de nieuwe OR. Na een korte voorstelronde over en weer en wat een
ieder doet zijn er o.a. ervaringen gedeeld over het innen van het schoolgeld en het evt. gebruik van
Schoolkassa in Parro. Mogelijk hebben ze daar zelf een goedkopere oplossing voor.

Maryse (secretaris OR) geeft aan dat zij en Ellen Zomer kinderen hebben in groep 7 en om die reden tot
hooguit volgend jaar nog maar in de OR zullen zitten. Dit is de reden dat zij met regelmaat een stukje in
het scheepsjournaal zal schrijven om de zichtbaarheid te vergroten en mogelijk ouders te motiveren tot
deelname in de OR. Misschien ook een tip voor de MR? Verder staat de OR ook open om onder de ouders
in de app groepen evt. peilingen te houden als de MR daar behoefte aan heeft bij beslissingen. Ook vallen
de aanmeldingen voor de sessie avond met Suzanne Witteveen. Zij zullen de uitnodiging ook extra geen
delen met de verschillende ouder apps voor hopelijk meer opkomst.

Het contact is gelegd om elkaar meer te vinden als nodig.

7. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 22:02 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

secretaris doorlopend

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

secretaris doorlopend

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

secretaris doorlopend

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

augustus 2022 Respect protocol opnieuw bekijken met oog op invoering
Vreedzame school. Agendapunt van maken 1e vergadering.

secretaris voor 1e vergadering
2022/2023

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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