
Notulen MR  1 juni 2022 
 
Aanwezig:  Kim van Straten, Maarten Buijsman, Rob Groenhart (notulist) Tanja Herwegh, 
Wanda van der Woude, Diana Proost, Frank de Boer, Aukje Eenink (voorzitter), Mandy de 
Graaf 
Afwezig:  Kim Boekelman 
Gast: Lianne (mogelijk nieuw MR lid oudergeleding), Cindy Fatels: voorlichting over sluiting 
Hildebrand, Sjifra Meester (OR) 
 
1. Notulen extra MR vergadering 11 mei 2022 
Schooltijden: we moeten in deze vergadering kijken wanneer er tijd is om te praten over 
wijzigen van de schooltijden (kwartier later uit, kwartier langer lunchpauze/buiten spelen).  
 
2. Post:  
De agenda voor de komende GMR vergadering  is verspreid. 
 
3. Mededelingen directie/GMR 
Directie: Op dit moment neemt de formatie veel tijd in beslag. Twee vacatures (bij de 
kleuters en in de bovenbouw) moeten nog worden opgevuld om de bezetting voor volgend 
jaar rond te krijgen. 
Op de studiedag in mei is met het team gewerkt in de verwachte samenstelling van de 
bouwen volgend jaar. Het SBO sluit dan aan bij de drie vleugels/verdiepingen. Er ontstaan 
dan drie nieuwe bouwen. 
Voorlichtingsavond ouders Hildebrand sluiten SBO: Jan Aalbers is uitgenodigd als 
vertegenwoordiger van het bestuur. De brieven over de voorgenomen sluiting van de 
Hildebrand en zijn inmiddels verzonden aan ouders van de Hildebrand (uitgebreide brief) en 
MLKing (verkorte versie) 
 
 4. Formeel proces sluiting Hildebrand 
De start is het voorgenomen besluit van sluiting van de Hildebrand/opgaan Hildebrand in de 
MLKing. Hier volgen twee scenario’s, die het meest waarschijnlijk zijn: Fusie of uitfaseren. 
 
Op Teams (MR/bestanden) is een document te vinden waarin wordt uitgelegd wat de 
consequenties en stappen zijn bij beide mogelijkheden. Voor de MR is van het belang dat in 
de aankomende periode (juni/juli 2022) goed gekeken wordt naar beide wegen. In het 
proces zullen de oudergeledingen en personeelsgeledingen van de MR los van elkaar gebruik 
moeten maken van hun adviesrecht en instemmingsrecht. De MR zal dan als twee 
afzonderlijke organen moeten werken (Hildebrand en ML King). 
Cindy Fatels zal voor de MR een ‘afvinklijst’ maken: punten die de MR stapsgewijs kan 
doorlopen om in iedere fase van het proces de juiste stappen te kunnen ondernemen. 
Los van de info vanuit het bestuur is het wijs om een extern deskundige in te schakelen om 
de MR te adviseren. Dit werd ook door Cindy aangegeven. Kim zal via haar contacten met de 
AOB kijken of we dit z.s.m. rond kunnen krijgen. 
Op woensdag 15 juni a.s. is er een extra vergadering van de MR met sluiting Hildebrand als 
enig agendapunt. 



In het concept plan opgaan Hildebrand in de MLKing is verwoord welke stappen met welke 
partijen ondernomen moeten worden in de twee scenario’s. Hieronder volgen een paar 
punten die verder ter sprake kwamen tijdens de uitleg in de vergadering: 
 
-Het symbiose model zal een keuze voor de uitfasering van de Hildebrand een steun in de 
rug kunnen geven. 
-Aan een fusie zitten niet alleen nadelen: Bij een fusie komen extra financiële middelen vrij. 
-In de processen zitten veel punten waar je in eerste instantie niet snel aan zou denken. Een 
voorbeeld is de bekostiging van het vervoer van leerlingen die met een busje naar de 
Hildebrand gaan. Fusie of uitfaseren heeft hierop consequenties. 
-In het proces zijn veel spelers betrokken: 
Bestuur/directie/MR/gemeente/inspectie/vakbonden. Dit maakt het proces ingewikkeld en 
in de verschillende fases en mogelijkheden moet steeds rekening gehouden met steeds 
wisselende organen die betrokken moeten worden. 
 
5. Ouderbijdrage: Sjifra als gast 
Stand van zaken: Er is veel tijd in uitleg en gestoken over waarom het goed is om een 
vrijwillige ouderbijdrage toch te betalen.  
Er zijn 267 facturen verstuurd, 48 facturen staan nog open. Groep 8 telt hier niet mee, want 
had eerder schoolkamp. Het probleem zit vooral bij de ML King. We komen nu op ongeveer 
80% betaalde bijdragen, waar dit eerder 90% was. 
 
Er is 1500,- tekort op kosten schoolreis. Voor de rest valt het mee, omdat Kerst goedkoop 
kon en er wat extra geld beschikbaar was. Werken met Club Collect blijft de voorkeur 
houden, vanwege de overzichtelijkheid (koppeling kind ouder). Dit overzicht heb je niet met 
Tikkies sturen. 
 
Toekomst: de OR wil de ouderbijdrage verhogen tot 60,-. Dit zal zeker nodig zijn i.v.m. de 
huidige inflatie. De verhoging is bescheiden, met 5 Euro. De MR is het hier mee eens en 
geeft als tip het schoencadeau te laten vallen (bezuinigen/milieu). Ook kunnen duurdere 
bestemmingen die ver weg liggen (hoge kosten bus) afgewisseld worden met bestemmingen 
die dichterbij liggen. De schoolreiscommissie kan een deadline stellen, waarop gekeken 
wordt wat er binnen is aan geld en op basis daarvan de schoolreisjes gaan boeken. 
Aan het begin van het schooljaar kan aan ouders op ouderavonden uitgelegd worden wat 
het nut van de vrijwillige ouderbijdrage. De OR wil met liefde komen om e.e.a. aan ouders 
toe te lichten hoe de betaling gedaan kan worden. Het blijft onduidelijk waarom mensen 
niet betalen. 
 
6. Vakantiedagen/studiedagen 
De verdeling over de week van studiedagen is nu evenwichtiger, en is nu afgehandeld. 
 
7: Formatieplaatje 
Mandy licht het formatieplan toe. Bij de twee keer 4 dagen voor directie wordt uitgelegd dat 
dit in de pas loopt met andere Spaarnesant scholen. Veel van de expertise uren vallen 
binnen de betrekking van leerkrachten die in de formatie zitten. Een deel ervan wordt als 
externen ingehuurd. Het plaatje wijkt niet erg af van vorig jaar. Het personeel heeft in een 



vergadering in mei kennis kunnen nemen van de verdeling van uren en hierover vragen 
kunnen stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


