
 
 

Notulen MR vergadering MLK/Hildebrand 7 september 2022 19.30 
 
Aanwezigen: 
Directie: Mandy en Denise. 
PMR: Maarten (notulist), Tanja, Kim v S., Kim B., Melek en Francis 
OMR: Frank, Wanda, Aukje en Lianne  
Afwezig: Diana 
 
Opening: 
We verwelkomen drie nieuwe leden in de PMR van de MLK, i.v.m. het vertrek van Rob, 
Adriaan en Kim van Straten. Melek Orhan en Francis Vermeulen zijn vanaf nu de nieuwe 
leden namens de PMR MLK en Lianne Bouma namens de OMR van de MLK 
 
Ingekomen stukken: 
Geen 
 
Mededelingen directie/bestuur / GMR: 
Directie: Start van het jaar was fijn. Studiedag voorafgaand aan schooljaar gewerkt aan 
communicatievaardigheden, dit was positief ervaren. Daarnaast ook een inhoudelijke 
studiedag gehad en dat was ook positief ervaren. 
Nieuw meubilair binnengekomen. Over het algemeen een goede start van het schooljaar. 
Aantal nieuwe leerkrachten Branco en Henk (beide ondersteuners) vallen ook goed in het 
team. 
Kim van Straten stopt als leerkracht per 1 oktober 2022. 
Opkomst infoavond/ouderavond was goed, redelijk hoge opkomst in een aantal klassen en 
veel ouders toonden zich betrokken. Enkele klassen hadden lagere opkomst. 
- Voorkeur is om volgende infoavond/ouderavond op verschillende tijdstippen te doen 
zodat ouders meerdere infoavonden/ouderavonden van hun kinderen kunnen 
bezoeken. 
GMR: Nee, volgende beginnen ze met een informele vergadering. 
 
Communicatie: 
Directie en voorzitter van de MR hebben het gehad over de communicatie tussen de twee 
verschillende MR-en. Hoe zorgen we voor dat informatie niet gaat zwerven en helder blijft 
bij alle MR-leden? 
We spreken af dat Aukje, als voorzitter, het aanspreekpunt is voor beide MR-en. Al het 
mailverkeer wordt zoveel mogelijk gedeeld met Aukje in de CC, voor heldere communicatie. 
Aukje stelt voor dat zij aanspreekpunt voor beide MR-en. 
Wanda geeft aan dat de verantwoordelijkheid heel groot is als voorzitter van de 
MR-Hildebrand. Frank zegt na te denken om wellicht de rol als voorzitter over te nemen. 
Aukje geeft aan dat ze haar taken als voorzitter van MR Plein Oost meer wilt delen met 
andere leden. 



 
 
 
Directie doet een oproep om het aantal vergaderingen te beperken tot het aantal dat 
gereserveerd staat (6), terwijl er voor dit jaar al 9 gepland staan. 

• Onder andere de laatste vergadering lijkt niet goed uit te komen ivm kamp, musical 
 en schoolafsluiting. 

• Prioriteiten stellen en vooral het belangrijkste kiezen is een wens die wordt gedeeld. 
Niet alles hoeft per se. Maar het is wel belangrijk om alle taken goed uit te kunnen voeren 
en daar is een MR-vergadering aan het einde van het schooljaar voor nodig. Want in die 
vergadering wordt onder andere de schoolgids en het plan voor volgend 
schooljaar besproken. 

• Goed voorbereiden en tijd bewaken is belangrijk, wordt door meerdere 
mensen aangegeven. 

• Voor de volgende vergaderingen wordt daarom een tijdbewaker 
aangesteld. 
 

Twee deskundigen zijn nu ingeschakeld (AOB-adviseur en advocaat). Directiezou graag beter 
geïnformeerd willen worden als er een deskundige wordt ingezet.  Mondeling toelichten wat 
het doel van de inzet is en op tijd aangeven als er sprake is van de inzet. 
• De MRen hebben directie formeel op de hoogte gebracht, maar is het eens dat de manier 
waarop dit gebeurde, zorgvuldiger kan. 
• Het is goed om te kijken naar het geldbedrag dat een advocaat kost. Levert het op 
wat het de stichting kost? 
 
Samenvattend: 
1. Eerste aanspreekpunt is de voorzitter van de MLK: Aukje 
2. Naar de jaarplanning wordt nog gekeken of er aanpassingen mogelijk zijn 
3. Op het schoolplein wordt negatief over bepaalde PMR-leden gepraat. Er 
wordt benadrukt: Houd de informatie die besproken is in de vergadering van de MR 
binnen de MR. 
4. Notulen worden voortaan, na goedkeuring, op de website van school gezet. Sanne is 
contactpersoon voor de website, naar haar kan de notulen gestuurd worden. 
 
Jaarplan van de school 
Een beschrijving van de achterliggende reden van acties zouden het jaarplan nog beter 
kunnen maken. De visie kan explicieter uitgeschreven worden. Verder zijn veel punten in het 
jaarplan uitstekend uitgewerkt. Men is benieuwd naar het effect van 
‘competentiewoensdagen’. 
Directie zegt dat het jaarplan ook aansluit op de nieuwe koers van Spaarnesant. 
Formatief werken en vergeleken worden met jezelf wordt gezien als een positief doel in het 
jaarplan. 
Vandaag is groep 8 begonnen met de ‘competentiewoensdagen’. Groep 8 werkt met de 
software ‘Schoolwerk’. Daarmee kunnen de leerkrachten alle leerlingen monitoren ook al 
zitten ze niet fysiek bij de leerlingen. Leerlingen uit groep 8 tonen 



 
 
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn super gefocust op hun tijdmanagement. Ook is het wel 
even wennen voor veel leerlingen. Een van de doelen van competentiewoensdagen is dat ze 
kunnen plannen en goed voorbereid zijn op de middelbare school. 
 
Schoolgids 2022-2023 
In de schoolgids staat ‘kinderopvang Haarlem’, terwijl dat Hero is geworden en er geen 
gebruik meer wordt gemaakt van BSO van HERO. Directie gaat de regeling met HERO nog 
eens bekijken. 
Verder is de schoolgids prima en akkoord. 
Mandy en Denise hebben de vergadering verlaten 
 
Update Gesprek met Hildebrand en directie 
De MR-leden van de Hildebrand informeren de MR van de MLK over het gesprek met 
directie rondom  het plan opgaan Hildebrand. De nieuwe MR-leden worden bijgepraat 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheden 
Het jaarverslag van de MR schooljaar 2021-2022 wordt gemaakt door Maarten. 
Tanja inventariseert de opties voor een cursus voor de MR-leden die daar interesse in 
hebben (wellicht binnen de Spaarnesant Academie). 
Het jaarplan 2022-2023 van de MR gaat Aukje herzien. 
 
Rondvraag: 
- 


