
Notulen ingelaste MR vergadering 16 september 2020
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Denise Aardewerk (alleen bij punt 1), Diana Proost, Frank de boer, 
Janneke van der Woude, Kim Boekelman (voorzitter), Rob Groenhart (notulist), Stella Meijboom (op 
uitnodiging).

Afwezig: Jacqueline Smit, Natasja Schuite

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Verzoek instemming experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Het experiment vanuit het ministerie (zie bijlage uit staatscourant) en ons geplande 
symbiosemodel hebben veel raakvlakken. Als we niet meedoen met het experiment 
zou het symbiosemodel geformaliseerd moeten worden d.m.v. een licentie.
Doel experiment overheid: integratie van diverse vormen van speciaal en regulier 
onderwijs (inclusief onderwijs). De overheid biedt zes jaar de tijd om hiermee te 
experimenteren. Hiermee komt voorlopig niet de eis van TLV’s 
(toelaatbaarheidsverklaringen) voor het SBO te vervallen. De aanvraag om aan te 
haken in het experiment is met terugwerkende kracht, dus met ingang van dit 
schooljaar. Meedoen aan het experiment zou de bestaanszekerheid van De 
Hildebrand met zes jaar kunnen verlengen of verstevigen. Van het opgeven van een 
brinnummer is geen sprake. Aandachtspunten/vragen die opkomen zijn de 
mogelijkheden om eventueel uit het experiment te stappen en verhoging werkdruk 
door samenwerking met de Universiteit van Groningen.
De aanwezige MR leden stemmen in met het aanvragen van deelname aan het 
experiment.

2. Aanstelling adjunct-directeur ML King/Hildebrand
In het interim-jaar van Stella is gewerkt met een MT zonder adjunct-directeur. Nu 
Stella de vaste directeur is van beide scholen en de scholen voor belangrijke 
veranderingen staan is het volgens directie goed nu de keuze te maken het MT te 
versterken met een adjunct-directeur. De bedoeling is om een commissie in te stellen
met MR/Team/MT-directie om met de beoogd adjunct-directeur in gesprek te gaan.
De bovenschoolse taken van Stella worden vanaf dit jaar groter. Het zou prettig zijn 
als via een taakverdeling tussen de directeur en adjunct een evenwichtige 
werkdrukverdeling zou komen.
Er wordt gesproken over de scheiding tussen de bevoegdheden van een adjunct en 
een IB-er.
Een adjunct met beide petten (IB-er/adjunct) op mag geen beoordelingsgesprekken 
voeren. De taken en bevoegdheden van een persoon die zowel de rol van IB-er als 
adjunct is moeten duidelijk zijn.
MBT adviesrecht t.a.v. het proces van aanstellen van een adjunct: de MR geeft een 
adviesrecht bij de aanstelling van schoolleiding.



3. Rondvraag
Denk even aan ophalen MR boeken bij Linda.
Voor wie dat nog niet heeft gedaan: denk even aan inleveren stukje voor 
nieuwsbrief/website (voorstellen personen MR).
Natasha gaat de MR verlaten. Er komt zo spoedig mogelijk een oproep om de 
oudergeleding van de ML King te versterken.

De voorzitter sluit de vergadering.


