
Notulen MR vergadering 7 oktober 2020
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Denise Aardewerk (waarnemend voorzitter), Frank de boer, Jacqueline 
Smit, Janneke van Wonderen (via telefoon), Rob Groenhart (notulist), Tanja Herwegh.

Afwezig:  Diana Proost, Kim Boekelman.

Toehoorders: geen

De waarnemend voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen MR vergadering 1 september 2020
Geen op- of aanmerkingen.

2. Notulen ingelaste MR vergadering 16 september 2020
Geen op- of aanmerkingen.

3. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Frank stuurt na de vergadering een update over de mail. De GMR gaat in de loop van 
dit schooljaar aanschuiven bij enkele scholen/MR vergaderingen.
Op 20 oktober komt er een ingelaste vergadering GMR, nieuws volgt.
Vanuit de directie is er een Noodplan i.v.m. opvang/lesgeven rondgegaan.
De MR stemt in met het Noodplan. Adriaan voegt besproken suggesties toe aan de 
instemmingsbrief die misschien kunnen helpen opvang soepel te laten lopen.

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

5. Aanstelling adjunct-directeur
De MR is positief over de aanstelling, en geeft een positief advies. Een punt voor de 
MR is dat op 24 september 2020 een commissie heeft gesproken met Denise, maar 
dat de positie van die commissie niet duidelijk was. In praktijk heeft de commissie als 
een soort van BAC-commissie gefunctioneerd, zonder dat de positie en procedure 
duidelijk was.

6. Jaarverslag en begroting ouderraad (toelichting door Sjifra)
Sjifra was niet bereikbaar (zie ook rondvraag). Agendapunt schuift door naar de 
volgende vergadering.

7. Openstaande vacature MR
We zoeken een MR lid uit de personeelsgeleding van de Hildebrand en een MR lid uit 
de oudergeleding van de ML King. Voor de Hildebrand zal dit erg moeilijk zijn, 
vanwege de beperkte omvang van het team. Voor de oudergeleding vragen we Stella 
een oproep te doen in de nieuwsbrief.



8. Nieuwsbrief “De MR stelt zich voor”
Een aantal van ons moet nog even een stukje schrijven. Laten we dit zo snel mogelijk 
rond maken, i.i.g. voor eind oktober.

9. Coronamaatregelen
Het zou goed en wenselijk zijn de huidige situatie te vergelijken met de situatie m.b.t.
het werken op school in mei. Wat wordt er verwacht van leerkrachten: studiedagen 
zijn nu niet on-line, werken aan niet lesgebonden taken gebeurt nog veel op school. 
Hoe verhoudt dit zich tot de situatie in mei? Het is goed hierover duidelijkheid te 
hebben.

10. Website van de school
Veel informatie is gedateerd. De nieuwe website komt er snel aan. De MR ziet graag 
een datum waarop deze de lucht in gaat.

11. Rondvraag
Het is wenselijk om bij een volgende keer voor de nieuwe mensen de technische 
hobbels en communicatie te testen. Dit ging dit keer bij Janneke en Sjifra niet goed.
Er wordt opgemerkt dat de communicatie op dit moment niet optimaal werkt tussen 
ouders en school. Als voorbeeld het afscheid van diverse leerkrachten. Hierover is of 
laat of niet gecommuniceerd. Het is misschien goed om binnen het team/directie 
goed op papier te hebben hoe de communicatie loopt: Wie/via welk kanaal/wanneer.

De waarnemend voorzitter sluit de vergadering.


