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Notulen MR-vergadering BS Holthuizen van 25 januari 2021 

 

Aanwezig:  
Petra Leferink (leerkracht) 
Miranda Bouwman (IB-er) 
Ulrike Wijlens (leerkracht) 
Anke Noordink (voorzitter MR/ouder) 
Natascha Kist-Gruel (secretaris MR/ouder) 
Pamela Bakker (ouder) 

Afwezig:  
 

 

1. Opening 

Anke opent de vergadering. Mirjam Haverkate is het eerste gedeelte aanwezig om de agendapunten 
4 en 8 toe te lichten.  

2. Agenda 

Geen bijzonderheden. 

3. Notulen van de vorige vergadering van 7 december 2020 

Naar aanleiding van: 

Agendapunt 4 
Wij hebben als MR contact gehad met de bestuurder; niet alle punten in de reactie op het 
locatieonderzoek blijken te kloppen of worden breed gedragen. De punten die wel van belang zijn, 
zijn meegegeven aan de bestuurder. De MR heeft geen formele/juridische rol in de locatie(keuze) te 
hebben, wel een adviserende. Daarom is besloten deze punten (schriftelijk) mee te geven aan de 
bestuurder omdat zij gesprekspartner van de gemeente is en niet de MR. 

De waardebonnen zijn aan Marc en Ilse gegeven. 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen namens directie (eventueel door één van de teamleden) 

 Volgende week wordt het communicatieplan besproken. Dit zal in samenwerking zijn met BMC. 
Er zal een gezamenlijke nieuwsbrief van de Holthuizen en de Dr. Ariënsschool uitgaan. Deze zal 
gemaakt worden door BMC met input van het personeel van beide scholen. 

 De voorbereidingen voor de (online) studiedag op 2 februari voor beide teams zijn in volle gang. 
Er zal op deze dag worden gestart met de werkgroepen, die inmiddels geformeerd zijn. 

 De bestuurder zal op korte termijn contact opnemen met de MR in verband met een 
profielschets van de nieuwe directeur. Er zal een benoemingsadviescommissie worden 
samengesteld waarin de MR met iemand van de oudergeleding vertegenwoordigd zal zijn.  

 De tevredenheidsonderzoeken zijn uitgesteld in verband met de (verlengde) lockdown. 
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 Formatie 2021/2022 

Zoals nu bekend, zullen aan het begin van het schooljaar 325 kinderen starten op de nieuwe 
fusieschool. Met als uitgangspunt van ong. 25 leerlingen per groep gaat de formatie uit van in 
totaal 14 groepen. 

Het conceptvoorstel van de formatie wordt besproken.  

5. Mededelingen namens team 

Thuiswerken/afstandsonderwijs 

Met alle kinderen is er contact. In sommige gevallen worden kinderen extra op school opgevangen. 
De rol van IB-er is momenteel best wel lastig, maar er is gelukkig genoeg contact met ouders (en 
leerkrachten). 

Afstandsonderwijs lukt. Complimenten voor de leerkrachten! 

6. Mededelingen namens GMR 

Conceptnotulen 9 december 2020 

Voor de Kameleon en St. Jozef is een interne vacatureronde uitgezet. Vanuit de GMR werd hierover 
een vraag gesteld waarom er een vacature is, ondanks het feit dat de waarnemende directeuren 
goed functioneren. Voor de fusieschool Holthuizen/Dr. Ariëns wordt echter een externe 
vacatureronde uitgezet, terwijl ook hier sprake is van een goed functionerende waarnemend 
directeur. Het viel ons op dat hierover geen vragen gesteld zijn.  

Er wordt afgesproken dat wij dit terugkoppelen aan de GMR. 

7. Vakantierooster 

De MR stemt in met het vakantierooster. 

8. Huisvesting/fusie 

Aanstaande donderdag zal er een online bijeenkomst met de bestuurder en de gemeente 
plaatsvinden waar ouders alle vragen met betrekking tot de fusie kunnen stellen. Directie en MR van 
beide scholen zullen uitgenodigd worden om een passieve rol te spelen als toehoorder. 

In verband met de (formele) ouderraadpleging met betrekking tot de fusie heeft Anke deze week 
contact met BMC. Ook zal de voorzitter van de MR van de Ariënsschool hierbij aanwezig zijn. 

9. Ingekomen stukken 

Geen. 

10. Rondvraag 

Hoe zit het met fusiegelden? Wordt hiervan ook de interimdirecteur betaald die nu is aangesteld bij 
de Ariënsscchool? Deze vraag leggen wij neer bij het gesprek inzake de benoemingsadviescommissie.  

 

Anke sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 29 maart 2021. 


