
Notulen MR vergadering 13 oktober 2021
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (in School)

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

Afwezig: Frank de Boer.

Toehoorders: geen

De voorzitter opent de vergadering.

1. Notulen ingelaste MR vergadering 15 september 2021
Geen op- of aanmerkingen.

2. Mededelingen van GMR, bestuur en directie
Mededelingen GMR zijn meegestuurd met de agenda. De regeling NPO  
arbeidsmarkttoelage staat op de agenda (punt 6)

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

4. Financiële rapportage school 2020-2021
Voor de meeste MR leden geldt dat het niet doenbaar is de rapportage snel en goed 
te doorgronden. Afgesproken is dat Frank en Adriaan een aparte afspraak maken met
directie om de rapportage door te nemen.
Mandy licht het beleid t.a.v. aanschaf/afschrijvingen meubilair toe. 
N.a.v. een vraag over gelden werkdrukverlichting: In het verleden zijn een flink aantal
administratiedagen niet doorgegaan. Aangegeven wordt de wens dat bij niet kunnen 
invullen administratiedagen personeelsleden extra betaald kunnen worden door 
invulling van hun eigen adminstratiedagen. Op deze manier verdwijnt geld, dat 
bedoeld is voor werkdrukverlichting, niet “op de grote hoop”. 
Adriaan vraagt of de begroting voor dit lopend schooljaar meegenomen kan worden 
in de aparte afspraak over financiën.

5. Verkeerssituatie rondom de school
Denise heeft overleg met de gemeente gehad over de verkeerssituatie rondom 
school. Met de gebiedsregisseur Haarlem Oost zijn afspraken gemaakt over de 
verkeerssituatie (Project handhaving: precieze inhoud nog niet bekend).
Na de herfstvakantie start de gemeente met extra handhaving van verkeersregels bij 
het openen en sluiten van de school.
Vanuit ouder MR de vraag of de kleuters bij binnenkomen door mogen lopen tot aan 
het fietsenrek van de leerkrachten bij het kleine schoolplein. Dit om de doorstroming 
van alle ouders over de smalle stoep aan die kant van de school beter te laten lopen.

6. Regeling NPO arbeidsmarkttoelage



Beschikking in De Staatscourant is nog niet geweest. Er is alleen een website met 
FAQ, van het ministerie, maar de kaders ontbreken nog. Dit komt eind oktober.
6 scholen van de stichting krijgen deze gelden. De Hildebrand en ML King zijn beiden 
ontvangende scholen.
De GMR pakt het punt van de arbeidsmarkttoelage op. De vraag is of het uiteindelijk 
bij de MR of GMR terecht komt als bespreekpunt.

7. Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen 1 okt
De teldatum 1 oktober geeft richting aan de formatie voor het schooljaar erop.
270 was telling oktober 2020 en dat getal is de basis geweest voor de formatie van 
dit schooljaar. De telling van oktober 2021 ligt weer hoger (295?)

8. Benoemingsprocedure directeur
Mandy heeft in een teammemo aangegeven geen problemen te hebben met de 
procedure die nu loopt. Zij wil hier zo open mogelijk in zijn.
Diana/Adriaan en Wanda sluiten aan bij een derde sessie over het opstellen van een 
profiel. Ongeveer 1/3 deel van het personeel heeft meegedaan aan het meedenken 
over het profiel.

Leden selectiecommissie/BAC
Bestuurder (Marten)
HR functionaris
Directeur van een collega school
Adjunct of MT lid (Denise)
1 ouder uit MR (Aukje)
1 leerkracht uit MR (Tanja of Maarten) 

9. Scholingsbehoefte MR
Belangrijk is het doel van de training voor ogen te hebben. Prioritering van de 
onderwerpen zou een punt kunnen zijn. We hebben ons niet aan de voorgestelde 
cyclus van onderwerpen (AOB training twee jaar geleden) gehouden. Een discussie 
over onze doelen/werkwijze lijkt nuttig voordat we een training in gaan.

10. Rondvraag
Ouders in school bij brengen/halen leerlingen: In MT en bouwvergaderingen wordt 
het weer iets meer openstellen van school besproken (versoepeling Coronaregels).
Club Collect: dit is het beoogde nieuwe betalingsmiddel voor de ouderbijdrage. Het 
opstarten gaat niet vlekkeloos vanwege administratieve hobbels 
(tekenbevoegdheid/AVG wetgeving en nummer Kamer van Koophandel). 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.


