
Notulen MR  2 maart 2022 

1. Afwezig: Maarten  

2. Als gast: Marloes/directie i.v.m. ontwikkelingen m.b.t. het symbiose model 

3. Notulen MR 19 januari 2022: geen op- of aanmerkingen. 

Binnengekomen post: n.v.t.   

 4: Mededelingen 

GMR: Onderwerpen die ter sprake zijn gekomen op de laatste GMR vergaderingen: 

 -personele wijzigingen raad van bestuur; 

-17 mei: bijeenkomst voor achterban GMR. Van koers tot kompas. Ieder lid van de MR kan 

zich hiervoor aanmelden; 

- Vacature  GMR; 

-Thema-avond over kansengelijkheid; 

-Op planning: bestuursformatieplan in april. 

-via de mail heeft de MR een verandering/aanpassing van het benoemingsbeleid voor 

directieleden (Spaarnesant scholen) gekregen.  

5: Mededelingen directie: 

Binnen school hebben we zonder echt grote problemen de uitval van teamleden vanwege 

Corona kunnen opvangen. Op dit moment leeft de Oekraïne-oorlog binnen school. De 

school neemt alle ruimte om hier aandacht aan te besteden. 

 Het Symbiose model: Waar staan we m.b.t. de ontwikkelingen? Wat is tot nu toe gebeurd 

en wat zit verder in de planning? Marloes, leerkracht groep M3 en bouwcoördinator 

bovenbouw Hildebrand/ML King, houdt zich naast haar lesgevende taken bezig met het 

symbiosemodel om samen met directie het symbiose model inhoud te geven. 

In praktijk/zichtbaar heeft via de wereldoriëntatie methode Blink een pilot plaatsgevonden 

om groep doorbrekend te werken in de bovenbouwgroepen, inclusief de M3 groep.  

Vanaf eind maart komt er op creatief vlak een vervolg op klassen/groep doorbrekend 

werken. Ook is een leerkracht als praktijkdocent met leerlingen uit groep 7 en enkele 

leerlingen van groep 8 begonnen (werken in de keuken).  

Eind maart komt er een teambijeenkomst waarin de visie m.b.t. het symbiosemodel en de 

toekomst van beide scholen wordt besproken. 

Tip vanuit de vergadering: besteed ook via de nieuwsbrief aandacht aan de praktische 

ontwikkelingen 

 Acties n.a.v. het tevredenheidsonderzoek 



Belangrijk actiepunt n.a.v. het tevredenheidsonderzoek is het schoolplein. Kim, Maarten en 

Diana houden zich samen met leerlingenraad en directie bezig met het aantrekkelijker 

maken van het schoolplein. Belangrijke opmerking: geld is een belangrijk struikelblok. Ruime 

subsidies voor vergroening e.d. zijn nu niet meer voor handen. We kunnen wel zelf in kleine 

stappen en met praktisch goed uitvoerbare plannen starten met het aantrekkelijk maken 

van het schoolplein. 

Punt vanuit MR: communicatie richting ouders scoorde afwijkend t.o.v. andere punten. Dit 

zou voor de directie een punt van aandacht kunnen zijn. 

6. Planning MR voor aankomende periode: 

I.v.m. de vele punten die in de aankomede periode op ons afkomen is het handig om in mei 

(11 mei) een extra vergadering in te lassen.  

7. Communicatie achterban. 

Er is inmiddels een social-schools account voor de MR. In de nieuwsbrief stelt Aukje zich 

voor als nieuwe MR voorzitter richting de ouders van onze school. 

Rondvraag 

Frank geeft aan dat hij vanaf volgend schooljaar afscheid gaat nemen als MR lid. Er ontstaat 

dan een vacature. Wel wil hij graag contactpersoon voor de MR blijven richting de GMR. 

N.a.v. de presentatie over het Symbiosemodel: voor de MR is nog niet duidelijk hoe het zit 

met het voortbestaan van de Hildebrand. Blijft de school onder eigen naam en faciliteiten 

bestaan? Dit wordt een bespreekpunt in de volgende vergaderingen. 

 

 

 


