
Notulen MR vergadering maandag 6 september 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), Akke Wiersma (bestuur Voila)

Dit is een extra ingelaste vergadering samen met Akke Wiersma over de vacature voor nieuwe directeur.
Deze vergadering bestaat uit 2 delen:

Deel 1 alleen leden MR tot 20:00 uur voor een voorbespreking.

1. Opening en vaststelling agenda
Wessel opent om 19.47 de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Inhoudelijke bespreekpunten:

● Voorbespreking over vacature directie De Holm
Akke Wiersma heeft voorafgaand aan deze vergadering een memo met de MR gedeeld over de voortgang
van de ontwikkeling van De Holm en haar planvorming rondom de opvolging van de interim directeur. Met
deze info dient vertrouwelijk te worden omgegaan. De belangrijkste boodschap in deze memo is dat er
meer tijd nodig is voor een weloverwogen keuze en dat het haar voorstel is om het interimschap van Lori
in ieder geval tot het einde van het schooljaar te verlengen ipv nu tot einde 2021.
Aan de ene kant is de MR verheugd met dit nieuws omdat iedereen tevreden is over hoe het nu gaat met
Lori en een wisseling gedurende het schooljaar voor veel onrust zal zorgen maar aan de andere kant roept
het ook weer vragen en andere zorgen op.

Deel 2 incl. Akke Wiersma en Lori Murphy vanaf 20:00 uur.

● Voortgang over vacature directie De Holm
Akke licht haar memo verder toe waarin ze aangeeft dat gezien de kleiner wordende scholen binnen Voila
en de daarbij behorende financiële noodzaak er niet zomaar een nieuwe voltijds directeur aangenomen
kan gaan worden. Dit zijn vraagstukken die bij meerdere scholen binnen Voila blijken te spelen waardoor
dit goed Voila breed binnen de hele stichting bekeken zal moeten worden. Wel is De Holm de enige school
die met een interim situatie in de directie te maken heeft en vanwege die situatie de hoogste urgentie zal
hebben.

Voila wil het onderzoek uit gaan besteden aan een extern bureau dat in gesprek met alle betrokkenen de
juiste balans moet gaan vinden tussen kwaliteit van het onderwijs en financieel gezonde scholen. Vanaf
half september moet er een keuze worden gemaakt uit de offertes van 3 externe partijen en dan is er
vanaf januari hopelijk al iets meer een beeld welke richting het op zal gaan.

1



De Holm is onder begeleiding van Lori Murphy ondertussen goede stappen aan het maken qua
ontwikkeling in de onderwijskwaliteit en dat zal ook zeker zo door blijven gaan. De huidige extra NPO en
werkdruk gelden zijn momenteel een fijne luxe en bieden die extra mogelijkheden dat dit traject in kan
worden gezet zonder dat De Holm daar de dupe van hoeft te worden.

Kritische vragen vanuit de MR kunnen nog niet altijd beantwoord worden omdat Akke het ook nog niet
weet en alle mogelijkheden nog open liggen en daar juist het onderzoek voor nodig is. Wel geeft ze aan
dat een eventuele fusie echt een laatste vorm zal zijn en daar nog veel andere varianten voor zitten die
waarschijnlijk dezelfde resultaten kunnen gaan hebben zoals bepaalde samenwerkingen in een gebouw op
gebied van directie/IB/ICT die nu ook al zijn begonnen. Maar nogmaals er is nog niets bepaald en alle
opties liggen nog helemaal open.

De volledige MR staat er positief in dat Lori Murphy tot het einde van het schooljaar bij De Holm zal
blijven. Wel blijft zij kritisch over de hele tijdsplanning en de mate van betrokkenheid bij het proces.
Akke geeft aan dat dit nu alleen nog maar op directieniveau binnen Voila bekend is en nog niet bij de GMR
en andere MRen. Ze benadrukt dat iedereen hetzelfde belang heeft waarin de kwaliteit van het onderwijs
voorop zal staan. Om die reden is het ook belangrijk dat de MR en het team van De Holm als klankbord
gebruikt blijven worden. Lori zal in principe als spil tussen Akke en de MR gaan dienen voor de info over en
weer. Als de behoefte er binnen de MR is dan is Akke altijd bereid om ook zelf aan te sluiten in een MR
vergadering. Dat het team van De Holm in het proces betrokken moet blijven zal nadrukkelijk in de
opdracht naar de externe partij komen te staan.

3. Rondvraag
Geen opmerkingen.

4. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 20:48 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 daaraan 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 juni 2021 Contact opnemen met MR De Heerd ivm deel vergadering
gezamenlijk 1e vergadering nieuwe schooljaar op 28 oktober 2021

Wessel voor 28 oktober

28 juni 2021 Op tijd stukken aanleveren voor vergadering.
Op agenda: jaarverslag MR 2020-2021 + jaarplanning vergaderingen
2021-2022 + voortgang opvolging directie

Wessel jaarverslag
Ilona (ouder) planning
Lori info vanuit Akke

voor 28 oktober

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

Besluiten
Onderwerp besluit Soort besluit

Mag interim directeur Lori Murphy bij
De Holm aanblijven tot einde
schooljaar 2021-2022 ?

De volledige MR is akkoord met deze verlenging opdat zij door Akke Wiersma wel
voldoende bij het proces betrokken zal blijven en gehoord blijft worden.

A

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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