
Notulen MR vergadering 20 januari 2021
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

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

Afwezig: Janneke van Wonderen.

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen ingelaste MR vergadering 25 november 2020
Geen op- of aanmerkingen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Het bestuur heeft een update m.b.t coronabeleid gegeven. Belangrijkste punt is dat 
scholen veel vrijheid hebben hun eigen invulling te geven aan deze lock-down 
periode. Het bestuur heeft hierin een adviserende rol.

3. Ingekomen stukken, post, e-mail
De nieuwsbrief GMR wordt door Adriaan doorgestuurd.

4. Ontwikkeling maatregelen Corona
Binnen het team is een werkbare situatie ontstaan m.b t. wel/niet op school werken. 
Ook in deze lock-down is er extra aandacht voor leerlingen die kwetsbaar zijn i.v.m. 
thuissituatie.

5. Beleid afstandsonderwijs vanuit het bestuur
De GMR behandelt een stuk met richtlijnen over afstandsonderwijs in relatie met de 
AVG. Bij de personeelsgeleding is er niets bekend over nieuwe richtlijnen in relatie tot
afstandsonderwijs. Binnen de GMR is er bijvoorbeeld discussie over camera aan/uit 
bij leerlingen. De regels zijn overigens vooral gespitst op leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs.

6. Studiedagen die mogelijk komen te vervallen
Communicatie was te snel, het Social Schools bericht naar de ouders over het 
doorgaan had beter na overleg met MR en terugkoppeling met het team plaats 
kunnen vinden. Vanuit ouders waren er veel vragen, dus snel duidelijkheid geven leek
vanuit directie gepast.
Vanuit oudergeleding in MR: alleen in uiterste nood een datum van studiedag 
wijzigen, i.v.m. regelen opvang e.d..

7. Ouderbijdrage en planning schoolreis en kamp
Ouderbijdrage: Nu is 68% betaald, na een reminder in december. De directie zal de 
ouders die nog niet hebben betaald persoonlijk gaan benaderen.



8. Nieuwsbrief “De MR stelt zich voor”
Adriaan kaart aan dat als duidelijk is dat Janneke daadwerkelijk de MR verlaat het 
stuk op de website kan. Dit lijkt nu ook het geval te zijn. 

9. Rondvraag
Als leerlingen weer uit de lockdown komen zijn er ideeën en is er budget om kinderen
een warm welkom te heten op school. Dit ter compensatie van gemiste feestelijke 
dagen op school.

De voorzitter sluit de vergadering.


