
Notulen MR vergadering 1 september 2020
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Denise Aardewerk, Diana Proost, Jacqueline Smit, Kim Boekelman 
(voorzitter), Rob Groenhart (notulist), Stella Meijboom (op uitnodiging vanaf punt 8).

Afwezig:  Frank de boer,  Natasja Schuite

Toehoorders: Sjifra Meester (penningmeester Ouderraad)

De waarnemend voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen MR vergadering 10 juni 2020
Geen op- of aanmerkingen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Geen mededelingen van de GMR, bestuur of directie.

3. Ingekomen stukken, post, e-mail
Geen ingekomen post.

4. Kiezen nieuwe voorzitter MR
Ieder lid van de MR kan zich kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten wordt er 
gestemd. Kim is de enige kandidaat die bereid is om de voorzittersrol op zich te 
nemen. Vanaf nu is Kim officieel de voorzitter van de MR.

5. Openstaande vacature MR
Denise Aardewerk neemt als personeelslid deel aan de MR voor de Hildebrand. 
Hiernaast zal vanaf volgende keer Janneke van der Woude de oudergeleding van de 
Hildebrand gaan versterken. Er is nog 1 leerkracht nodig voor de personeelsgeleding 
van de Hildebrand. Denise zal hier achter aan gaan.

6. Nieuwsbrief “De MR stelt zich voor”
De inhoud (wat de MR doet) staat al goeddeels op papier.
Voorstel is om per persoon even een kort stukje te schrijven om je voor te stellen 
(een paar regels). Dit graag opsturen voor 14 september naar Adriaan, die deze 
stukjes gaat bundelen. Daarna wordt de concept-nieuwsbrief voorgelegd aan de MR 
leden.

7. Kalender MR vergaderingen
Vergaderdag blijft de woensdag. Dit komt de meeste leden het beste uit. We gaan er 
naar streven de vergaderlocaties om en om te doen, dus op school (in de hal 
beneden als de Coronaregels dit toestaan) en via Teams.

8. Vertrek diverse leerkrachten
In de afgelopen periode zijn een aantal leerkrachten vertrokken naar een andere 
school. De vraag is of hier een specifieke reden voor is. Vanuit directie wordt 
aangegeven dat de redenen voor vertrek divers zijn. Van ‘een andere uitdaging’, 



ontwikkelkansen en voorkeuren voor werken in een bouw waar op onze school geen 
mogelijkheden lagen. Het ruime aanbod aan banen maakt overstappen ook 
aanzienlijk makkelijker in de tijd van tekorten. Voor groep 5 is de ontstane vacature 
per 1 november opgevuld met 1 fulltime leerkracht.

9. Werkverdelingsplan
De PMR heeft hier instemmingsrecht in, maar het onderwerp moet ook in de MR 
worden besproken. Bij instemming (voor alle onderwerpen waar advies- of 
instemmingsrecht voor geldt) wordt het advies of de instemming officieel 
gecommuniceerd met de directie. Het werkverdelingsplan van vorig jaar zal 
goeddeels dit aankomend schooljaar blijven staan (teamtaken/werkdrukbelasting 
etc.).

10. Speerpunten van de directie en de MR voor dit schooljaar
• Schoolondersteuningsprofiel voor beide scholen, aan de hand van een nieuw 

format van ons samenwerkingsverband
• Het symbiosemodel, waarbij leerlingen van de groepen 5 en 6 op sommige 

vakken tussen de Hildebrand en ML King kunnen wisselen (b.v. praktijklessen 
koken of Wereldorientatie) Dit zal voor school en de kinderen op een zeer 
rustig tempo worden uitgeprobeerd.

• Iep als schaduwtoets voor de Hildebrand.

11. Coronamaatregelen
De belangrijkste wijziging is het verplichte triageformulier, als je als ouder de school 
binnen komt voor een afspraak. Dit is al naar alle ouders gecommuniceerd. Het 
formulier wordt twee weken bewaard. 
Punt van aandacht/zorg op dit moment is de tijd die het duurt voordat Corona-
testuitslagen bij leerkrachten klaar zijn. Hierdoor mag een leerkracht bijna een week 
niet voor de klas staan. Dit kan potentieel erg ontregelend gaan werken. Een 
noodoplossing kan zijn een assistent voor de klas van de thuiszittende leerkracht te 
zetten, en de leerkracht vanaf huis te laten aansturen. Er wordt binnen school hard 
gebrainstormd om tot creatieve oplossingen te komen.
Er zijn zorgen geuit, dat er in de herfst mogelijk meer kinderen niet naar school 
kunnen vanwege verkoudheidsverschijnselen.

12. Bestelde boeken voor de MR
Liggen nu op kantoor bij Stella. De boeken gaan naar de administratie en kunnen 
daar door de MR leden worden opgehaald. Er is afgesproken dat de boeken in 
bruikleen worden gegeven tijdens de zittingstermijn.

13. Rondvraag
De nieuwe website voor beide scholen is vrijwel af. Als de foto’s zijn uitgezocht kan 
de site de lucht in, incl. ruimte voor OR en MR.
Vervanging bij afwezigheid eenkoppige directie: Het MT vervangt dan de directie, en 
fungeert dan als aanspreekpunt. In een binnenkort op te stellen MT-directiestatuut 
worden de taken en rollen nader omschreven.



Actiepunt: Het bedanken van vertrokken MR leden. Dit is door Corona niet goed uit 
de verf gekomen.
Moet de ouderbijdrage verdeelt worden in een schoolreis/kamp deel en overige 
bijdragen deel? Een meerderheid van de ouderraad en de MR lijkt hiervoor geen 
voorstander te zijn. De ouderbijdrage blijft gelijk aan dat van vorig schooljaar. Er 
wordt in eerste instantie vanuit gegaan, dat de schoolreis en het kamp dit schooljaar 
wel door zullen gaan. Als later blijkt door Coronaregels, dat het nog niet verantwoord
is, zal opnieuw een deel van de ouderbijdrage aan de ouders worden teruggegeven.
Bij de volgende MR vergadering zal het jaarverslag en de begroting van de ouderraad 
op de agenda staan. Sjifra is gevraagd het dan toe te lichten.

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering.


