
Notulen extra MR vergadering 11 mei 2022  
 
Afwezig: Wanda 
 
1. Notulen 13 April 2022: Naast een spellingfout in een naam verder geen op- of 
aanmerkingen. 
 
2. Ingekomen stukken: N.V.T, wel als tip om berichten in Teams te “taggen”, zodat iedereen 
kan zien dat er iets nieuws is geplaatst in Teams.  
 
3. Mededelingen bestuur/directie /GMR: Je kunt je nog voor een GMR meeting opgeven 
voor volgende week.  
 
4. Vakantieplanning 2022-2023/studiedagen: (Zie Excel bestand in teams)  
Volgend schooljaar is er een langer schooljaar. Ook laat het bestuur toe meer ruimte voor 
studiedagen in te plannen. Hierdoor zijn er aankomend schooljaar meer studiedagen (om de 
zes weken ongeveer) ingepland. Veel van de studiedagen zijn aan een vakantie geplakt in de 
eerste dagen van een week. Dit is begrijpelijk, maar een nadeel is dat sommige 
personeelsleden hierdoor veel terugkom dagen krijgen en voor kinderen een studiedag in 
het midden van de week ook prettig kan zijn. Mandy wil kijken of een maandag voor een 
donderdag geruild kan worden.  
 
5. Formatie 2022-2023: 
Het aantal FTE’S blijft volgend schooljaar gehandhaafd. Er is zelfs ruimte om 
extra personeel in te zetten. Wel speelt de arbeidsmarkt hierbij een rol. Er is voor personeel 
veel ruimte om rond te kijken op andere scholen binnen en buiten het bestuur.  
Aankomende vrijdag krijgt het team een overzicht van het ingeplande FTE’s voor volgend 
schooljaar. 
 
6. Toekomst ML King/Hildebrand: 
 
Onderscheid in twee trajecten 
Afvloeien Hildebrand: Hier is een tijdpad voor gemaakt. Eind mei wordt de stand van zaken 
richting de ouders van de Hildebrand gecommuniceerd. In juni wordt een informatieavond 
voor ouders van de Hildebrand georganiseerd. Met bestuur en het samenwerkingsverband 
moet nog een afspraak worden gemaakt over hoe de bekostiging tot sluiting van de 
Hildebrand wordt geregeld. 
Visie: Dit wordt een onderwerp van aankomende studiedag, waarin de feedback van de 
studieavond van april wordt besproken. Het gaat hier om het symbiosemodel. Vast 
onderdeel wordt b.v. de praktijklessen.  
 
De school zal niet spectaculair veranderen na de sluiting van de Hildebrand. Sterk punt van 
de school is onderwijs op maat. Bij het aannemen van een kind zal steeds gekeken worden 
of wij als school de juiste zorg kunnen bieden. In de kern worden wij een reguliere school, 
die rekening houdt met de specifieke populatie van onze buurt. 
 



In de aanpak van leerlingen verliezen we de mogelijkheid om leerlingen door te laten 
stromen van regulier naar speciaal basisonderwijs op de Hildebrand. Dit was overigens 
afgelopen schooljaar ook lastig door de leerlingaantallen op de Hildebrand. Bij het eventueel 
vastlopen van een leerling in de toekomst zal na een procedure een kind naar een IKC 
worden verwezen. 
 
Uitgezocht gaat nog worden hoe de WMS van toepassing is op de opheffing van de 
Hildebrand. Mandy wint hierover nog advies in bij ons bestuur. Het gaat hierbij om de 
formele procedure om problemen in de toekomst te voorkomen. 
 
7. Uitbreiding/verandering schooltijden i.v.m. invulling middagpauze van leerlingen. 
Als je de schooltijd met een kwartier wilt verlengen om leerlingen en leerkrachten een 
bruikbare pauze te geven moet de volledige achterban betrokken worden. Inhoudelijk staat 
de MR open voor wijziging. In een rondvraag blijken de meningen verdeeld of het goed is om 
dit al te regelen voor volgend schooljaar. De MR kan niet garanderen of we hierover voor de 
zomervakantie advies kunnen uitbrengen. 
 
Rondvraag 
Vraag Mandy: betaling vrijwillige ouderbijdrage als vergaderpunt MR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


