Notulen MR vergadering donderdag 13 februari 2020
Locatie:De Holm
MR ouders aanwezig: Wessel van Eeuwen (voorz), Ilona de Bil (secr), Arjan Nuijten
MR personeel aanwezig: Ilona van Bruggen, Niki Kamerbeek, Nienke Aben-Henning
Afwezig: Jolien Brouwer (directie) die alleen voor 2e helft vergadering was uitgenodigd
1. Opening en vaststelling agenda
Wessel opent om 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen notulen
De concept notulen van 9 december 2019 worden vastgesteld en mogen worden gepubliceerd.
3. Ingekomen stukken
● Mail VOO d.d. 7 januari 2020, nieuwsbrief medezeggenschap januari
● Mail Jolien d.d. 8 januari 2020, definitieve SOP
De leden van de MR zijn akkoord met hoe het definitieve SOP is ingediend.
● Mail Christie van de Haar d.d. 20 januari 2020, uitnodiging GMR/voorz MR vergadering
● Mail Winny de Jong d.d. 23 januari 2020, NOS: enquête onderwijsstaking
● Mail Jolien d.d. 26 januari 2020, reactie op een mail van bezorgde ouders over o.a. staking en
studiedagen in dezelfde week waardoor kinderen weinig les in week 5.
Naar aanleiding van deze mail is er binnen de MR nog even bijgepraat over het nut van de staking
en de inspiratieochtend. Conclusie hieruit is dat de reacties op de staking van de meeste ouders
meevielen, maar wel ongelukkig met de studiedagen. Heeft de staking zin? Geen idee, er is wel
duidelijk dat er vanuit de basis wat moet veranderen. Meer geld geeft wel mogelijkheden, maar
een goed plan is belangrijk. De inspiratieochtend heeft een dubbel gevoel achter gelaten. Er
werden veel goede dingen gezegd maar ook heel verschillend. In afwachting van de verdere
uitwerking vanuit Voila om dit verdere handen en voeten te gaan geven.
● Mail VOO d.d. 29 januari 2020, congres school & armoede zaterdag 28 maart 2020
● Mail Christie van de Haar d.d. 30 januari 2020, Voila magazine
● Mail VOO d.d. 3 februari 2020, cursus MR start
De leden van de MR hebben kennis genomen van de inhoud van de rest van deze mails.
4. Inhoudelijke bespreekpunten:
● De GMR-vergadering met MR-voorzitters van 28-1 jl.
Wessel is bij de GMR-vergadering met MR-voorzitters geweest, de eerste die sinds lange tijd doorgang
heeft gevonden, en doet hier kort verslag van. Het was enerzijds een wonderlijke vergadering, in die zin
dat het beeld bevestigd werd dat van de GMR in de achterliggende periode (jaren?) weinig ‘slagkracht’ is
uitgegaan. Een van de oorzaken daarvan lijkt te zijn dat er (te) veel wisselingen binnen de GMR hebben
plaatsgevonden. Als gevolg daarvan blijken zittingstermijnen fluide en vacatures in de regel onderling
ingevuld te worden, waardoor er ook niet altijd een evenredige verdeling tussen ouders/leerkrachten is.
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Een ander pijnpunt in dezen is dat er weinig tot geen interactie tussen de GMR en de diverse MR-en
plaats heeft. De ‘schuld’ daarvan werd aanvankelijk over en weer bij de ander gezocht (MR-en: we
worden niet geraadpleegd / GMR: we worden niet gevoed). De aanwezigen zijn het er wel over eens
geworden dat de relatie in de toekomst beter moet en kan. GMR en MR-en moeten vooral niet op elkaars
stoel willen zitten (eigen taken en bevoegdheden) maar staan wel voor hetzelfde doel. Elkaars input en
ervaringen kennen zal dan zeker nuttig zijn. Afgesproken is dat de contacten tussen GMR en MR-en zullen
worden geïntensiveerd, enerzijds door:
- (weer) over en weer de notulen te gaan delen op het moment van publicatie (actie secretaris);
- periodiek (voorafgaand aan GMR-vergadering) contact te laten plaatshebben tussen de
MR-voorzitters en de GMR-afgevaardigde van het betreffende scholeneiland.
Ons eiland bestaat naast De Heerd uit ‘t Startblok, en wordt in de GMR ook door ‘t Startblok
vertegenwoordigd. Lisa Hamaker van ‘t Startblok is ook de nieuwe (huidige) voorzitter van de GMR.
Naast de verhoudingen tussen GMR en MR-en stond de vergadering vooral in het teken van kennismaking
met de nieuwe Voila-bestuurder Akke Wiersma. Akke Wiersma heeft zich voorgesteld en beknopt haar
eerste ervaringen en visie voor de toekomst van de Voila-organisatie uit de doeken gedaan. Zonder al te
veel details te treden maakt zij een positieve, stevige en doortastende indruk. Zeker iemand die de
huidige organisatie waar nodig kan opschudden en ten goede kan komen.
● Evaluatie nieuwe invulling plusuur
Door afwezigheid van Jolien ontbreken de resultaten van de enquête in het scheepsjournaal. Wij als MR
zijn positief over de huidige invulling maar zijn wel benieuwd hoe de ouders het beleven en hopen
daarom een volgende vergadering wel deze resultaten te kunnen zien (actie secretaris richting Jolien).
Leuk om te vermelden is dat een oud leerling die een dagje meeliep erg onder de indruk was dat iedereen
zo zelfstandig op tijd start. Dat was een heel verschil t.o.v. 6 jaar geleden toen hij/zij nog op De Holm zat.
● Analyse Cito-M toetsen
De analyse van de M-toetsen die de MR heeft ontvangen is nog maar de eerste summiere analyse zonder
alle grafiekjes e.d. en het vergelijk met de vorige jaren. Een volgende vergadering hopen we deze
uitgebreide analyse wel te zien (actie secretaris richting Jolien).
Belangrijke besproken opmerkingen/overwegingen m.b.t. deze beknopte analyse:
- Voor groep 3 moeten de resultaten van de groep van 8 kinderen anders worden bekeken dan
resultaten van een groep van 30 kinderen. Twee zwakkere in een kleinere groep kunnen de
resultaten anders beïnvloeden dan in een grote groep.
- Zijn tegenvallende resultaten het gevolg dat de methode onvoldoende aansluit op de toets? Het
kan een bewuste keuze zijn dat de basis anders wordt gelegd i.v.m. nog moeilijke
concentratie-luisterhouding en dat er niet perse geoefend wordt voor een toets maar de Cito
geeft wel aan wat er wordt verwacht voor heel Nederland.
Haalt iedere groep ook wel de les-uurverdeling zoals beschreven in de schoolgids en vloeien er in
sommige groepen niet te veel uurtjes weg aan andere zaken waardoor de kinderen te weinig
oefening van bepaalde onderdelen krijgen?
- Het inschakelen van een externe expert voor unit 1 wordt als positief ervaren er veranderen
immers continu dingen. Wij zijn benieuwd naar de specifieke opdracht die deze expert mee gaat
krijgen.
- Vergeet in de analyses ook niet om te kijken naar de dingen die goed zijn gegaan. Hoe is dat
gekomen? Deze graag ook in de conclusie meenemen zodat daarvan geleerd kan worden.
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Er werd ook de vraag gesteld of de rol van de nieuwe IBer dit jaar goed is ingevuld?
Gesteld werd dat ze alles heel goed en efficiënt aanpakt en ook goed doorpakt en iedereen goed najaagt.
Verder maakt ze ook een duidelijke scheiding tussen haar rol als leerkracht en haar rol als IBer. Haar eigen
klas heeft geen IBer maar daarvoor kan een beroep worden gedaan op haar eigen coach of Jolien.
● Verhuisplan
Einde schooljaar zal De Holm moeten verhuizen. Het eerste voorstel voor de planning van de laatste 5
weken van het schooljaar is gedeeld met de MR. Eerste indruk is dat het een pittig plan is waarin van alle
partijen nogal wat gevraagd gaat worden. Er is ook zorg vanuit de MR voor de werkdruk bij het team in
die laatste weken. Zowel het team als de kinderen lopen tegen het einde van het schooljaar ook op het
einde van hun energie. De MR begrijpt dat donderdag 20 februari dit plan ook met het team besproken
gaat worden.
Punten voor Jolien om mee te nemen in deze bespreking zijn:
- Wordt er verwacht dat een leerkracht ook komt op een dag dat het niet haar vaste werkdag is?
Staat daar dan betaling tegenover?
- Is er contact geweest met andere scholen hoe zij hun verhuizing hadden aangepakt?
- Is het wellicht beter als café De Holm op 23/6 komt te vervallen?
- De werkzaamheden rond de rapporten, oudergesprekken en overdracht zijn nog niet
meegenomen in deze planning.
- Kan Voila nog wat meer betekenen in de verhuizing en bijv. het verhuisbedrijf ook de dozen in
laten pakken?
- Als er behoorlijk wat ouderparticipatie nodig gaat zijn zoals het nu lijkt moet het op een goede,
leuke manier “verkocht” gaan worden aan die ouders en de specifieke data waarop dat nodig gaat
zijn ook z.s.m. worden gecommuniceerd.
Wij zullen vanaf nu het verhuisplan iedere vergadering op de agenda hebben staan om de voortgang te
kunnen bewaken.
● Update nieuwbouw
Geen bijzonderheden.
5. Mededelingen:
● Directie/Team
Geen bijzonderheden.
● Ouderraad
Geen bijzonderheden.
6. Rondvraag
Geen opmerkingen.
7. Sluiting
Wessel bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering om 21:45 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
De notulen van de MR vergadering opmaken binnen twee weken na
afloop van de vergadering
Vastgestelde notulen niet alleen publiceren op de site maar ook
mailen naar Lisa Hamaker GMR@voilaleusden.nl
Evaluatie enquête scheepsjournaal nieuwe invulling plusuur/doelentijd
Evaluatie M-toetsen met nu uitgebreide analyse/vergelijk
Formatie 2020-2021 en verhuisplan
Schoolgids 2020-2021
Info en begroting vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 krijgen

Ilona (ouder)

doorlopend

Ilona (ouder)

doorlopend

ilona (ouder)

doorlopend

Jolien
Jolien
Jolien
Jolien
Wessel en OR

6 april 2020
6 april 2020
6 april 2020
14 mei 2020
29 juni 2020

31 augustus 2017
13 februari 2020
3 oktober 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019

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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