
Notulen MR vergadering 3 maart 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.

Afwezig:  Sjifra Meester

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen ingelaste MR vergadering 20 januari 2021
Geen op- of aanmerkingen. Adriaan en Kim zorgen dat oude notulen via Timothy op 
de site van de MR komen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
GMR: vacature GMR oudergeleding staat uit. Dit geldt ook voor vacature GMR 
personeelslid.  Het Huisvestingsplan Spaarnesant komt binnenkort op de GMR 
agenda. (waaronder ventilatie). Hiernaast komen missie/visie en kwaliteitsbeheer 
Spaarnesant (onderwijs) aan bod binnen de GMR.

N.a.v. een incident botsing peuter/groep 4 leerling.: Vanuit directie de volgende 
mededeling: tussen school en peutergroepen is regelmatig overleg, waarin ook 
lopende zaken ter sprake komen. Doorgaans gaat naar binnen en buiten gaan van de 
groepen goed, ook bij de zij-ingang. Er is dus sprake van een vervelend losstaand 
incident.

3. Ingekomen stukken, post, e-mail
E-mail: stuk GMR mbt vacature.

4. Ontwikkeling maatregelen Corona
Kinderen druppelsgewijs binnen laten komen aan het begin van de dag is veiliger dan 
ophalen per groep. Verkiezingen tweede kamer: stemmers komen de school niet in, 
stemmen in een tent nabij de school.

5. Afwezigheid directeur
De directeur is nog steeds afwezig, voorlopig blijft de adjunct-directeur waarnemen. 
Er is nog geen duidelijk zicht op een tijdstip waarop de directeur haar taken weer kan 
hervatten. Kim Boekelman verlicht taken van de adjunct-directeur d.m.v. 
ondersteuning IB taken (IB-er kleutergroepen). Ook krijgt de adjunct-directeur 
ondersteuning van een clusterdirecteur van Spaarnesant.

6. Ouderbijdrage en planning schoolreis en kamp
Stand ontvangst ouderbijdrage is nog onduidelijk. De ouderraad en directie gaan 
hiermee z.s.m. mee aan de slag.



7. Tekst MR op de website
Er is een nieuwe tekst gemaakt over de MR voor op de website van de school. Tevens
zou dit ook de locatie moeten zijn om de agenda's en notulen te delen met de 
ouders. Adriaan heeft nog de laatste veranderingen aangebracht voor het stuk van de
MR op de website.

8. Nieuwsbrief “De MR stelt zich voor”
De stukjes van de MR leden waarin zij zich voorstellen zijn nu ook compleet. 

9. Rondvraag
Kan de verkeersstroom om/nabij school op agenda MR komen (parkeren e.d.)?

De voorzitter sluit de vergadering.


