
 
 

Notulen MR vergadering MLK/Hildebrand 13 oktober 2022 19.30 
 
Aanwezig: Aukje, Melek, Frank, Denise, Marloes, Wanda, Diana, Lianne, Kim 
Afwezig: Tanja, Maarten, Francis 
Notulist: Kim 
 
Notulen vorige vergadering  
Volgende keer deelt de notulist de notulen eerst met de voorzitter voor feedback. Voordat 
de notulen online gezet wordt, moet hij eerst worden goedgekeurd door de MR. 
Sanne zal de notulen op de website zetten. 
Aantal op- en aanmerkingen moeten worden aangepast. Aukje zorgt voor de aanpassingen 
(besproken in vergadering) op papier.  
 
Mededelingen 
Diana gaat stoppen als lid van de MR, We zullen haar input missen. 
MR leden geven input om zich voor te stellen op de site als MR-lid. 
 
Ingekomen stukken 
De voorzitter kan niet meer in de mailbox. Het blijkt nu dat de mail niet door derden mag 
worden geopend. We gaan zoeken naar een oplossing 
 
Mededelingen directie 
Tanja is door ziekte de komende tijd afwezig. 
 
Mededelingen GMR: 
Herziening regelementen MR staat op agenda. Dit wordt t.z.t teruggekoppeld naar MR-en 
Zie notulen GMR 
Er zijn geen vragen of punten voor de GMR 
 
Visie MLK/Hildebrand 
Marloes is uitgenodigd om eea over de visie over te brengen aan de MR. De visieplaat wordt 
gepresenteerd. Het tot stand komen wordt besproken. Ieder MR-lid ontvangt een visieplaat. 
De inhoud van de “bollen” worden besproken. Mr wordt gevraagd mee te denken hoe de 
visie ook kan gaan leven onder ouders en kinderen.  
Rijke schooldag: aangevraagd bij het rijk om te kijken wat wij als school nog meer kunnen 
bieden dan alleen het onderwijs. Partnerschap met Triple threat: hoe en wat is nog niet 
helemaal helder, dit wordt onderzocht. Op dit moment bieden ze wel al het “rolmodel” aan.  
Denise vult aan met info over TT over bijv. de sportactiviteiten en Summer’22.  
We zijn nu in de oriëntatiefase v.w.b. de rijke schooldag. Hier wordt later meer over 
gecommuniceerd. School wil wel graag al beginnen met de samenwerking TT.  
De vraag is of we afhankelijk zijn van subsidies voor de rijke schooldag, dit is nog niet 
helemaal duidelijk. Voor nu denkt de school eraan een deel van de NPO gelden in te zetten. 
Ideeën vanuit de MR om de visie te laten leven bij ouders en kinderen:  



 
 

• een inloopochtend organiseren wanneer we met een nieuw onderdeel gaan starten. 
Dat moment is een “kijkles” voor de ouders. Ouders worden zo meegenomen in het 
nieuwe thema. 

• Bollenpraat in de nieuwsbrief, wat gaan we doen en waarom? Wat is het doel? 

• Markt waarin er in verschillende lokalen de visie wordt gezien, gehoord en geproefd. 

• Visie laten leven bij de kinderen bijvoorbeeld door het maken van een “kerstbol” 
Kinderen beschrijven hun idee over de bepaalde bol. Kinderen laten presenteren. We 
komen hier later nogmaals op terug.  
 
Jeugdeducatiefonds: school gaat meedoen aan het faciliteren van ontbijt op school 
voor de komende 4 maanden. Het is beschikbaar voor ieder kind. De MR wordt 
gevraagd om mee te denken. De organisatie is nog niet rond. Hier wordt het team in 
meegenomen. 

 
De visie die is opgezet is de kapstok voor het schoolplan van het komende 4 jaren. 
 
Vervanging personeel schooljaar 22-23 
Zie sectorplan teams. MR graag meedenken hoe dit naar ouders te communiceren. 
Voor school zijn het kaders, maar voor ouders kan het ingewikkeld zijn.  
Advies: alleen de niveaus delen met ouders via de nieuwsbrief en het noodplan op de 
website zetten. Verwijzing naar het document met ouders delen. Voor vragen kunnen 
ouders bij school terecht.  
 
Regels over Covid delen via de nieuwsbrief. Advies om te testen bij klachten blijft van kracht, 
maar nog niet verplicht. 
 
Uitval van de afgelopen weken is opgevangen. Verder geen nieuws. 
 
Masterplan basisvaardigheden 
Stuk ter info gedeeld met de MR in teams. Er is per school door het bestuur een plan 
ingediend. Nog niet duidelijk hoe het geld geoormerkt wordt. Intern is school er nog niet 
mee bezig.  
 
Jaarplan MR 22-23 vaststellen 
Jaarplanning is op 1 datum gewijzigd en is nu vastgesteld en wordt geüpload in teams MR. 
 
Jaarverslag MR 21-22 vaststellen 
Jaarverslag wordt na een kleine aanpassing vastgesteld en wordt geüpload in teams MR en 
geplaatst op de website. 
 
Rondvraag 

- Vacature uitzetten voor de oudergeleding MLK. Kim pakt dit op en mailt namens de 
MR naar ouders. 



 
 

- Training MR in maart plannen. Frank neemt dit op zich 
- Documenten plaatsen in teams: documenten kunnen alleen online gezet worden 

wanneer ze door de MR zijn vastgesteld.  
- Mogelijkheid bekijken of er een apart kanaal in MR teams gemaakt kan worden waar 

alleen de MR leden toegang tot hebben. Hierin kunnen documenten in concept 
worden gedeeld. Aukje bespreekt dit ook met Mandy. 

- MR mailbox is niet toegankelijk. Kim gaat contact opnemen met ICT. 
- Tijdelijke vervanging voor Tanja. Wie kan dit oppakken? Deze vraag wordt ook voor 

advies bij AOB neergelegd. 
- AOB bellen voor vervanging Auke. Wanda neemt dit op zich. 
- Verzoek vanuit bestuur om maandag 24 oktober om 16.00 iemand van MR MLK te 

laten aansluiten bij overleg met bestuur. Melek vraagt of Francis aan kan sluiten.  
- MR-etentje moet nog steeds ingepland worden. Kim informeert of er budget voor is 

Datum prikken 
 
21.30 Aukje sluit de vergadering 
 


