
Notulen MR vergadering 25 november 2020
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Aukje Eenink, Diana Proost, Frank de boer, Jacqueline Smit, Kim 
Boekelman, Rob Groenhart (notulist), Tanja Herwegh, Sjifra Meester (op uitnodiging), Stella 
Meijboom (op uitnodiging).

Afwezig: Janneke van Wonderen, Maarten Buijsman.

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Verwelkoming nieuwe MR leden en voorstelronde
Aukje wordt welkom geheten als nieuw MR lid (oudergeleding ML King). Doordat 
Maarten niet tijdig op de hoogte was van de vergaderdata, kon hij helaas niet 
aanwezig zijn.

2. Notulen ingelaste MR vergadering 7 oktober 2020
Geen op- of aanmerkingen.

3. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Ons bestuur wordt met 1 extra lid uitgebreid om meer slagkracht te krijgen.  
In dit jaar wordt “4-jarenplan” van Spaarnesant opgesteld. Ook relatie SBO scholen 
en  IKC, huisvesting en de AVG zijn speerpunten van Spaarnesant dit schooljaar.

4. Ingekomen stukken, post, e-mail
Mail- en postbus zijn leeg. 
De twee juiste mailadressen van MR worden naar Timothy gemaild, opdat deze 
correct worden weergegeven op de nieuwe website.

5. Resultaat enquête communicatie
Directie is bezig met communicatieprotocol.  De opzet wordt besproken in en met 
alle geledingen (dus ook MR) van school. Voor MR geldt: ook kijken naar eigen rol in 
communicatie MR richting ouders. Ongeveer 65 procent van de gezinnen heeft de 
enquête ingevuld, een redelijk hoge respons. Uit de reacties blijkt dat de meeste 
ouders tevreden zijn over de communicatie vanuit de directie. De communicatie 
vanuit de medezeggenschapsraad en de ouderraad moet verbeterd worden. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat zaken die spelen in de ouderraad meestal door de 
directie worden gecommuniceerd, waardoor het niet altijd duidelijk is, dat het om 
communicatie vanuit de ouderraad gaat. Wat betreft het rekening houden met 
anders taligheid van onze oudergroep: dit is gezien het aantal 
nationaliteiten/taalachtergronden ondoenlijk.

6. Jaarverslag en begroting ouderraad (toelichting door Sjifra)
Begroting: zie bijlage
Probleem is dat nog maar 55% van de ouderbijdrage is binnengekomen. De OR heeft 
veel informatie verstrekt aan ouders over wat met het geld gebeurt. Met deze 



inkomsten zijn niet alle geplande activiteiten uitvoerbaar. Het idee is mensen 
persoonlijk te gaan benaderen om de bijdrage toch binnen te halen. I.v.m. Corona is 
een spreekuur vanuit DOCK op school om ouders te helpen om hulp te regelen om 
ouderbijdrage e.d. te betalen niet mogelijk (zat wel in de planning). De oude discussie
over wat gevolgen zijn van niet betalen van de bijdrage voor planning activiteiten is 
ook dit jaar weer aan de orde. 
Opmerkingen bij begroting:
-M3 gaat ook op kamp
-Zwemmen groep 8 wordt betaald vanuit eventueel restant kamp groep 8
-Als schoolverlaters uit M3 ook een musical willen, is hier dan budget voor?

Voor volgend schooljaar: nadenken over splitsen ouderbijdrage in kamp/schoolreisje 
en andere activiteiten.
Kosten die voor kleine extraatjes (het koekje bij de koffie e.d.) tijdens vergaderingen 
MR en OR gemaakt worden, kunnen bij Stella worden gedeclareerd. Zo voorkom je 
dat dit van OR geld gaat en scheve ogen kunnen ontstaan.

7. Sinterklaas en kerstviering en zicht op schoolreis/kamp
Wegens de Coronamaatregelen wordt het kerstdiner vervangen door een alternatief 
onder schooltijd, in de vorm van een lunch of ontbijt. Ouderraad en Teamcommissie 
zijn hier druk mee bezig. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat schoolreis en kamp 
doorgaan.

8. Coronamaatregelen
Er is binnen Spaarnesant een wekelijks Covid spreekuur, waar praktische zaken voor 
de Spaarnesant scholen worden besproken m.b.t. Covid. De Corona-uitbraak op de 
Hannie Schaftschool heeft tot strakkere regels/plannen voor feestdagen geleid. Het 
aantal bewegingen in en rondom school moet zo veel mogelijk beperkt worden. Met 
betrekking tot de verlenging van de kerstvakantie is het afwachten wat ons kabinet 
gaat adviseren.

9. Voortgang experiment RO/SO
Hier is nog niets nieuws over te melden. In juni kan dit wel goed behandeld worden.

10. Website van de school
Nog niet alles is optimaal vorm gegeven, maar het ziet er nu al goed uit. Het volledig 
verwijderen van de oude website wordt door ICT Spaarnesant gedaan. Ouders 
worden nu al naar de juiste site geleid. De site werkt het best met de browser 
Chrome.

11. MR jaarverslag
Helder stuk. Het is ook gericht op ouders die hier interesse voor hebben. Frank heeft 
enkele opmerkingen die ingaan op relevantie en gevoeligheid van informatie in dit 
verslag. Hij zet deze punten op papier.

12. Nieuwsbrief “De MR stelt zich voor”
Op zeer korte termijn foto en/of tekst aanleveren als dit nog niet is gebeurd.



13. Bedankje naar MR leden die de MR hebben verlaten
De ex-mr leden van de oudergeleding worden nog met een bloemetje bedankt voor 
hun werk. Jacqueline brengt ze even langs.

14. Rondvraag
SOP ML King wordt bijgewerkt door directie voor dit schooljaar. Als dit af is kan MR 
hier op reageren.
Pilot IEP voor SBO is voor hart en handen gedeelte gestart. In januari worden IEP en 
Cito op SBO afgenomen (M3).
MR boeken: er liggen nog twee setjes te leen op school. Genoeg voor de twee nieuwe
leden.

De voorzitter sluit de vergadering.


