
Notulen MR vergadering 13 april 2022. 
 
Gast: Martin (bestuur) en directie. 
 
Notulen 2 maart:  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
Post/Mail:  
N.v.t. 
 
Mededelingen bestuur/directie/GMR 
 
-Op 13 april hadden we open dag. Vooraf waren er geen aanmeldingen, maar gedurende de 
dag zijn toch een aantal ouders en andere geïnteresseerden binnen gekomen. De 
rondleidingen door leerlingen waren succesvol en leuk. Vanuit leerlingen kwamen er goede 
punten om bij een volgende keer mee te nemen. De aanmeldingen lopen op dit moment 
goed. Het ziet er naar uit dat we kunnen starten met een vierde kleutergroep, als tenminste 
het lerarentekort dit niet in de weg gaat staan. 
 
-Voor de rest van het schooljaar neemt Denise waar op De Parel. Zij blijft in deze periode wel 
betrokken bij ML King/Hildebrand. Het Management-team (MT) neemt daar waar mogelijk 
taken over. 
 
 
Vakantieplanning 
De bespreking van de planning van vakanties/vrije dagen en studiedagen worden 
doorgeschoven naar een volgende vergadering. In de GMR is besproken dat scholen iets 
meer ruimte lijken te krijgen om af te wijken van het minimum aantal wettelijke lesdagen. 
Dit zal in overleg met bestuur en teams moeten, dus vaststelling van vakantiedagen en 
studiedagen zal iets langer in beslag gaan nemen. 
 
Symbiosemodel/toekomst Hildebrand. 
Doel van het gesprek is om duidelijkheid te krijgen over de voorgeschiedenis van het 
verdwijnen van de Hildebrand/BRIN-nummer Hildebrand.    
 
 
Imput oudergeleding: 
- Het Symbiosemodel gaat voor sommige leerlingen niet de oplossing zijn voor de aanwezige 
leerproblemen. 
-Verwachting van ouders ML King t.a.v. van samen in 1 school zitten met SBO-leerlingen. 
-Is er goed gekeken naar alle alternatieven? 
 
Tijdslijn:  
Formeel is het besluit om de Hildebrand te laten opgaan in de ML King nog niet genomen.  
 
Mandy schets de recente dilemma’s: 
Er waren 2 opties m.t.t. de plek en toekomst van de Hildebrand. 



-IKC vorming, waar alle SBO scholen in drie IKC-scholen worden opgenomen in Haarlem e.o.. 
Via een gedeeld loket worden kinderen naar de juiste plek (1 van de drie IKC scholen) 
verwezen. In de IKC visie past geen aparte SBO school zoals De Hildebrand.  
Een mogelijkheid was om een soort dependance te worden van een IKC school. Voor 
Hildebrand/ML King was dit geen optie. De constructie (personeel/methodes/huisvesting) 
zou te ingewikkeld worden.  
 
Martin (gaat iets dieper in op ontwikkelingen in verleden) 
-2 ontwikkelingen vanuit het verleden: Plein oost/voornemen 1 school te vormen. 1 team/1 
school. 
-IKC vorming. (jeugdhulp/cluster 4 onderwijs/sluitstuk passend onderwijs) 
De ambitie was om de leerlingen die om diverse redenen in het regulier onderwijs vast 
liepen goed op te vangen. Dit in samenwerking met meerdere schoolbesturen. 
Uiteindelijk was het de bedoeling drie IKC scholen in Haarlem te formeren. In dit proces is De 
Hildebrand pas laat in beeld gekomen.  
Scholen krijgen voorjaar 2023 volumebekostiging. Hierdoor vervallen de 
toelaatbaarheidsverklaringen . Geld gaat naar het samenwerkingsverband, die het geld naar 
behoefte over scholen verdeelt.  
 
Vier jaar geleden is een start gemaakt met de Praktische en Theoretische lijn op school. 
Dit experiment werd na een inspectiebezoek beëindigd.  
Het Symbioseplan maakte hierna voorlopig de ruimte om Hildebrand en ML KIing te laten 
samenwerken, in afwachting van nieuwe regelgeving. De experimenteerfase werd gesteld op 
7 jaar. Binnen dit model kon geexperimenteerd worden met het mengen van regulier 
onderwijs en speciaal onderwijs, waarbij bevoegdheden van leerkrachten geen rol speelt. 
 
2 opties:  
-Hildebrand wordt ‘dependence ‘ van IKC school, met eigen doelgroep.  
-Doorgaan op ingeslagen weg met bestaande middelen. Stoppen met aannemen SBO 
leerlingen en afbouwen (met financiering) Hildebrand.  
 
 De keuze is gevallen op de tweede optie. De directie heeft in overleg met het bestuur 
gekozen om eerst het team en dan de ouders/mr in te gaan lichten. 
 
 
Binnen de MR is er onvrede over de gevolgde informatieroute. Onze voorzitter uit haar zorg 
m.b.t proces uitfasering Hildebrand en spreekt de wens uit om lijnen open te houden en de 
MR hier goed bij te betrekken. 
 
Afgesproken is om opnieuw een afspraak met directie te maken over de voortgang van de 
plannen, m.n. de plannen die gericht zijn op financiering van de overgangsperiode/de 
periode van het symbiose model. 
 
 
 
 
 



 
 


