
Notulen extra MR vergadering 23 juni 2021
Martin Luther Kingschool / SBO Hildebrand (in school)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Aukje Eenink, Diana Proost, Frank de boer, Jacqueline Smit, Kim 
Boekelman, Maarten Buijsman, Wanda van der Woude, Mandy de Graaf (op uitnodiging). 

Afwezig: Rob Groenhart, Tanja Herwegh

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

1. Vaststelling notulen extra MR vergadering 21 april 2021
Geen opmerkingen

2. Vaststelling notulen MR vergadering 26 mei 2021
Geen opmerkingen

3. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Geen mededelingen anders dan de onderwerpen die reeds op de agenda staan.

4. Ingekomen stukken, post, e-mail
Geen ingekomen stukken anders dan de onderwerpen die reeds op de agenda staan.

5. Toelichting NPO gelden
De directeur en de voorzitter lichten het voorgenomen plan van besteding van de 
extra NPO gelden (document “MR23062021.pptx”, van 18 juni 2021) toe aan de MR. 
Na beantwoording van een aantal kritische vragen gaat de MR akkoord met het 
voorgenomen plan van besteding. De secretaris zal een instemming schrijven voor de
directie.

6. Jaarplan beide scholen
De directeur en de voorzitter lichten het jaarplan van beide scholen toe.

7. Werkverdelingsplan
Op 3 juni 2021 is het werkverdelingsplan gedeeld met de MR. Het 
werkverdelingsplan wordt toegelicht door de directeur en de voorzitter. De 
personeelsgeleding van de MR stemt in met het werkverdelingsplan. De secretaris zal
een instemming schrijven voor de directie.

8. Formatieplan volgend schooljaar
Op 23 juni 2021 is het formatieplan voor komend schooljaar gedeeld met de MR. Het 
formatieplan wordt toegelicht door de directeur en de voorzitter. De 
personeelsgeleding van de MR stemt in met het formatieplan. De secretaris zal een 
instemming schrijven voor de directie.

9. Verloop zittingstermijn MR leden
Op de oproep eindigend op 23 juni 2021 naar ouders om zich kandidaat te stellen 
voor een positie in de oudergeleding van de MR van de Martin Luther Kingschool 
heeft geen kandidaten opgeleverd. Dit betekend dat er geen verkiezingen zullen 
volgen en dat Adriaan Meilink een volgende zittingsperiode zal zitting nemen in  de 
MR. 
Jacqeuline heeft aangegeven de volgende zittingsperiode geen zitting te nemen in de 
MR. Haar positie zal overgenomen worden door Kim Verstraten.



10. Rondvraag
Maarten is verheugd mee te kunnen delen het komend schooljaar een experiment 
(zijn eigen initiatief) te mogen doen waarbij hij de zogenaamde gym-rekenlessen zal 
geven.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.


