
Notulen extra MR vergadering 15 september 2021
Martin Luther Kingschool / SBO Hildebrand (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Aukje Eenink, Diana Proost, Frank de boer, Kim Boekelman, Kim van 
Straten, Maarten Buijsman, Rob Groenhart, Tanja Herwegh, Wanda van der Woude, Sjifra Meester 
(op uitnodiging). 

Afwezig: geen

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

1. Vaststelling notulen MR vergadering 23 juni 2021
Geen op- of aanmerkingen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Frank heeft op 14 september een GMR update gedeeld met de MR. Hierin staan de te 
verwachten onderwerpen die dit jaar behandeld gaan worden in de GMR. Met name de 
communicatie richting de MR van de scholen wordt een speerpunt. Frank neemt de vraag 
van Kim B. mee naar de GMR over extra salaris voor twee jaar voor leerkrachten op zgn. 
achterstandsscholen. Ook de inzet van de NPO gelden is een speerpunt.

3. Ingekomen stukken, post, e-mail
Op 24 september is een seminar over duurzame scholen waarvoor ingeschreven kan worden.

4. Jaarverslag MR
Het MR jaarverslag is als bijlage bij de agenda van deze vergadering gedeeld met de MR. Op-
aanmerkingen kunnen via de mail gedeeld worden.

5. Financieel jaarverslag en begroting Ouderraad
Sjifra geeft een toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting van de ouderraad. 
Nieuw is dat de inning van de vrijwillige ouderbijdrage via club collect zal gaan, wat de inning 
van bijdrage hopelijk makkelijker maakt. De raming voor het betalingspercentage voor 
aankomend jaar is op 90 procent i.p.v. 95 procent gezet.
De procedure voor terugbetaling gemaakte kosten afscheid plus musical is eind vorig jaar 
onduidelijk geweest. In dit jaar moet nagedacht worden over een eventuele verhoging van 
de ouderbijdrage. Het is niet wenselijk een verhoging nog dit schooljaar te doen. Verder 
moet er goed doorgegeven worden welke nieuwe kleuters en zij-instromers er tijdens het 
schooljaar bij komen, opdat naar rato de ouderbijdrage betaald kan worden. Jaarverslag 
ouderraad: de post vergaderkosten was voor de laatste keer. De kosten voor aankomend 
schooljaar worden bij de directie gedeclareerd. De kosten voor Pasen waren vanwege 
Corona hoger het afgelopen jaar. Verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

6. Benoemingsprocedure directeur (basisprofiel van HR aanvullen door MR)
Kim B. heeft contact gehad met HR over het basisprofiel voor een nieuwe directeur. Dat is 
inmiddels twee weken geleden. Bestuur/HR moet nu contact met school opnemen. De tijd 
voor het doorlopen van de hele procedure gaat nu krap worden. Vanuit het bestuur zou een 
tijdsplanning/tijdspad komen. Dit heeft de MR nog niet ontvangen. 
Actie: aanvragen bij HR basisprofiel en tijdsplanning (Kim B.). M.n. een duidelijk tijdspad kan 
een kan een verschil van mening met de bestuurder voorkomen.

7. Verkeerssituatie rondom de school
Op dit punt is geen terugkoppeling vanuit directie gekomen. De MR wil graag dat dit punt dit 
schooljaar wordt opgepakt door directie.



8. Werkverdeling en betrokkenheid in de MR
Het afgelopen schooljaar is de druk op met name voorzitter en secretaris groot geweest. 
Voorstel is om de werkdruk onder de tien MR leden meer te verdelen.
Diana zal vanaf nu in begrijpelijke taal de aantekeningen van de vergadering omzetten in een 
stukje voor ouders in de nieuwsbrief.

9. Scholingsbehoefte MR
Voorstel is om een avond training MR te doen. Kim vS. heeft een contact bij de AOb. Het 
voorstel is om het in de training te hebben over de vaste onderwerpen van een jaarkalender.

10. Waar gaan we het in de MR dit schooljaar over hebben?
Uit een discussie over inhoudelijke invulling MR komen een aantal punten:

• Het is handig om te prioriteren, dit kan ook via het ondersteuningspakket van de 
AOB.

• Wat betreft financiën: een afvaardiging MR kan dit op zich nemen.
• MR leden op taken zetten.
• Opnieuw een inventarisatie maken van punten die moeten worden besproken in de 

MR. Adriaan gaat een lijstje van onderwerpen opstellen.
11. Inventarisatie behoefte online (via Teams) vergaderen of fysiek in de school.

Eerder was afgesproken om afwisselend fysiek en digitaal te vergaderen. Dit gaan we 
voorlopig doen en aan het einde evalueren. Hybride vergaderen heeft niet de voorkeur.

12. Rondvraag
We gaan meer aandacht besteden aan tijdbewaking per agendapunt in de aankomende 
vergaderingen van de MR.
Bij onvoldoende tijd kunnen we besluiten punten door te schuiven naar een volgende 
vergadering.
Volgend schooljaar kunnen we kijken naar alternatieve vergaderdagen voor de MR.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.


