
Notulen extra MR vergadering 26 mei 2021
Martin Luther Kingschool / SBO Hildebrand (in de aula)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Aukje Eenink, Diana Proost, Frank de boer, Kim Boekelman, Maarten 
Buijsman, Rob Groenhart (notulist, via teams), Tanja Herwegh, Wanda van der Woude, . 

Afwezig:  Jacqueline Smit

Aanwezig op uitnodiging: Marten Elkerbout,  Mariëtte ten Oever, Denise Aardewerk, Albert Jan 
Binnendijk (AOb, via Teams)

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

1. Aanstelling directeur
Van 19:30 uur tot 20:00 uur wordt het overleg met de bestuurder voorbesproken 
met Albert Jan Binnendijk van de AOb. Om 20:00 uur verlaat Albert Jan Binnendijk 
de vergadering en sluiten Marten Elkerbout, Mariëtte ten Oever en Denise 
Aardewerk aan.

Zowel de MR als bestuur laten hun visie horen op de ontstane patstelling en 
mogelijk indienen van een geschil bij de LCG WMS t.a.v. procedure invulling 
ontstane vacature. Voorop staat dat het uiteindelijk doel van beide partijen 
hetzelfde is: een goed functionerende en prettige school voor personeel, kinderen 
en ouders.

De bestuurder brengt naar voren, dat het ontstane meningsverschil berust op 
misverstand tussen de bestuurder en de MR. De bestuurder stelt dat het in gang 
zetten van een open procedure voor de aanstelling van een directeur in zijn 
bedoeling lag van een van de geboden opties.

Hoewel de MR van mening is dat ook de benoeming van een waarnemend/interim 
directeur het advies behoeft van de MR is de MR van mening dat het voorleggen 
van een geschil bij de LCG WMS niet in het belang is van de school, de directie, het 
team en daardoor ook niet in het belang is van de MR. Er wordt daarom besloten af 
te zien van het indienen van een geschil. Dit betekent dat de MR de waarneming 
zoals voorgesteld door de bestuurder accepteert. 

De mogelijkheden die aan het einde van de vergadering worden geschetst zijn nu de
volgende. 
1. De MR adviseert positief t.a.v. de procedure directe voordracht. 
2. De MR adviseert positief t.a.v. een open procedure. Dit betekent dat na het 
maken van een profielschets in- en externe kandidaten kunnen solliciteren.
3. De MR maakt nog geen keuze: De bestuurder en de MR gaan aan de slag met 
een profielschets en de MR kiest in een later stadium voor optie 1 of 2.



Om 21:15 uur verlaten Marten en Mariëtte de vergadering. De vergadering wordt 
nabesproken in het bijzijn van Denise. De MR moet nog navragen welke keuze er gemaakt 
wordt door Jacqueline. De stemronde is dus nog niet afgerond. Er is geen termijn 
afgesproken voor het afronden van de stemming.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.


