
Notulen MR vergadering 14 april 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, Wanda van der Woude, 
Denise Aardewerk, Mariëtte ten Oever, Marten Elkerbout  (Denise, Mariëtte en Marten op 
uitnodiging vanaf 20:00 uur voor agendapunt 4). 

Afwezig:  Sjifra Meester

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen ingelaste MR vergadering 3 maart 2021
Geen op- of aanmerkingen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
GMR: De vacature oudergeleding is ingevuld. Er is nu ook een vacature voor de 
personeelsgeleding.
Recente onderwerpen binnen de GMR: huisvesting, gedragscode, 
bestuursformatieplan en regels m.b.t afstandsonderwijs. Informatie hierover wordt 
door Frank opgestuurd. Een BAC voor het opstellen van een profiel tweede 
bestuurder wordt ingesteld.

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

4. Afwezigheid Directeur
Denise, Marten en Mariette (stafbureau) sluiten aan m.b.t. dit onderwerp.  Vanwege 
vertrouwelijkheid geen uitgebreid verslag van dit onderdeel. Vanwege het niet 
terugkeren van Stella ontstaat een vacature directeur ML King/Hildebrand.
De bestuurder deelt mede, dat Mandy de Graaf, een van de duo-directeuren van de 
Molenwiek Dalton, als waarnemend directeur komt vanaf 1 juni. Dit wordt op 15 april
met ouders gecommuniceerd. De rest van de procedure blijft nog in het midden.
Marten geeft de MR de volgende opties:
A: Mandy de Graaf wordt via een benoeming directe voordracht aangesteld. Na 1 jaar
wordt het functioneren van deze directeur beoordeeld.
B: Mandy de Graaf wordt als waarnemend directeur aangesteld voor de termijn van 
een half jaar. Tegelijkertijd wordt een procedure opgestart waarin met medewerking 
van de MR een profielschets wordt opgesteld voor een vaste directeur.
Op 15 april wordt aan Marten medegedeeld wanneer de MR weer over dit 
onderwerp bij elkaar komt. Marten heeft dit het liefst nog voor de meivakantie.

5. Voorstel werkverdelingsplan (taakbeleid)
Het werkverdelingsplan wordt in de bouwvergaderingen besproken, teruggekoppeld 
naar de MR en in de volgende reguliere MR vergadering besproken.



6. Voorstel werkverdelingsplan (werkdrukmiddelen)
Toelichting: klassenverkleining uit deze middelen moet voorkomen dat we klassen 
moeten gaan samenvoegen. Het bestuur gaat namelijk uit van bekostiging van 
klassen tot ong. 28 leerlingen. Om klassen klein te houden is het handig om hiervoor 
geld uit werkdruk verlagende middelen potje te halen. 
Er wordt aangegeven dat de werkdruk bij de Hildebrand met het huidige aantal van 
18 leerlingen zorgelijk hoog is. Het verzoek is om via extra handen in de klas (bijv. via 
flexibele-leerkracht constructie) hier actie op te ondernemen.

Voorstel is om de MR pas te laten instemmen over dit stuk van het 
werkdrukverdelingsplan als het gehele werkdrukplan wordt voorgelegd aan de MR.

7. Voorstel vakantierooster
De secretaris heeft een aantal fouten op papier gezet, die in het voorstel vanuit 
directie zijn geslopen. Voorstel is dat dit via de voorzitter wordt teruggekoppeld aan 
directie en het punt terug te laten komen op een volgende reguliere MR vergadering.

8. Gesprek met de ouderraad van 7 april
Aukje en Sjifra hebben de eerste stappen (m.n. over schoolreisjes, eindfeest en de 
communicatie hierover) gezet. Nog voor het nieuwe schooljaar wordt een 
stappenplan gemaakt over de inning van de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is door de voorzitter ook opgenomen in het intake- formulier. 

9. Website
Op de website van school ontbreekt duidelijke info over de ouderraad.
Het e-mail adres MR staat niet correct op de site.
Bij googelen van onze school word je doorgelinkt naar de oude website
De secretaris heeft wat punten m.b.t. de website op papier gezet. De voorzitter sluit 
dit kort met de ICT-er en de directie.

10. De verkeerssituatie rondom de school
Er moet meer aandacht voor de verkeersveiligheid rondom school komen, zeker 
i.v.m. het verlaten van school door de kleuters via de zij ingang.
Suggestie: contact opnemen met gebiedsmanager over veiligheid rondom school.

11. Rondvraag
De banenmarkt was voor de ML King succesvol.
Er wordt nog gekeken naar het voorstel van de secretaris over het 
vergaderingsschema van de MR voor volgend schooljaar en het aflopen van de 
zittingstermijn van MR leden.
Woensdag 21 april 2021 om 20:00 uur zal er een extra MR vergadering zijn over de 
aanstelling van een directeur.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.


