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Jaarverslag MR Plein Oost ‘21 - ‘22 

 

Leden van de MR Plein Oost bij aanvang schooljaar: 

 

OMR Martin Luther Kingschool: 

Adriaan Meilink (secretaris tot januari 2022) 

Aukje Eenink (voorzitter per januari 2022) 

Diana Proost 

PMR Martin Luther Kingschool: 

Rob Groenhart (secretaris januari - juli 2022) 

Kim Boekelman (voorzitter tot januari 2022) 

Kim van Straten 

 

OMR Hildebrandschool: 

Frank de Boer 

Wanda van der Woude (voorzitter MR-Hildebrand per juni 2022) 

PMR Hildebrandschool: 

Maarten Buijsman (secretaris per juli 2022) 

Tanja Herwegh 

 

MR-Hildebrand opereert ook onafhankelijk per juni 2022 

Beide MR-en functioneren als een gezamenlijke MR. Per juni 2022 is de MR-Hildebrand ook 

onafhankelijk gaan opereren naar aanleiding van de ingezette leerlingenstop voor de 

Hildebrandschool en de waarschijnlijke uitfasering / opgaan van de Hildebrandschool in de Martin 

Luther Kingschool. Wanda is daarvoor per juni 2022 aangesteld als voorzitter van de MR-Hildebrand. 

 

————— 

 

Verkeersveiligheid rondom school 

Tijdens het halen en brengen van kinderen naar school ontstonden gevaarlijke verkeerssituaties. 

Auto’s werden soms geparkeerd op plekken waar het niet mocht. De MR heeft school geattendeerd 

op deze onveilige situaties. Gemeente is door de school ingeroepen om te handhaven. Directie heeft 

in de MR aangekondigd mee te werken aan een pilot van de gemeente voor verkeersveiligheid 

rondom de school.  Deze start in het nieuwe schooljaar. 

  



2 
 

 

Sollicitatiecommissie ziet in Mandy geschikte kandidaat directeur Plein Oost 

Nadat Stella Meijboom was gestopt als directeur werd Mandy de Graaff door het bestuur aangesteld 

als waarnemend directeur tot eind december 2021. Op verzoek van de MR-en is ervoor gekozen dat 

voor de vacature directeur Plein Oost vanaf 1 januari 2022 ook kandidaten van buiten stichting 

Spaarnesant solliciteren.  

 

De MR-en hebben geparticipeerd in de sollicitatiecommissie van de nieuwe directeur. 

Afgevaardigden van de MR voor de sollicitatiecommissie zijn Tanja Herwegh en Aukje Eenink. De 

sollicitatiecommissie heeft na het volgen van de procedure ervoor gekozen Mandy de Graaff voor te 

dragen als nieuwe directeur voor de beide scholen. Het bestuur van Spaarnesant heeft de 

voordracht overgenomen. 

 

Per januari 2022 is Mandy de Graaff definitief de directeur van de Hildebrandschool en de Martin 

Luther Kingschool. 

 

Adriaan Meilink stopt 

Adriaan Meilink is, na jarenlange inzet, per januari 2022 gestopt als MR-lid. Het secretarisschap is 

doorgegeven aan Rob. 

 

Rob Groenhart stopt 

Rob Groenhart is gestopt als MR-lid per juli 2022. Het secretarisschap dat hij had, is doorgegeven 

aan Maarten. 

 

Nieuwe voorzitter 

Kim Boekelman heeft het voorzitterschap doorgegeven aan Aukje Eenink per januari 2022. 

 

Symbiose-model 

In maart 2022 heeft directie samen met Marloes van de Klugt de MR bijgepraat met betrekking tot 

het experiment Symbiose-model om de samenwerking tussen MLK en de Hildebrand te versterken. 

Daarnaast is de MR op de hoogte gebracht dat men heeft gekeken naar de mogelijkheden om samen 

te werken met de IKC.  Hierin zag men geen kansen. De samenwerking moet op Plein Oost niveau 

plaatsvinden. Verdere uitwerking van visie met team zal plaatsvinden. 

 

Voorgenomen besluit toekomst Hildebrand 

Begin april 2022 krijgt de MR via een zijweg te horen dat er een voorgenomen besluit is dat de 

Hildebrand op moet gaan in de MLK. Wat later blijkt ook dat er per januari 2022 dit ook is 

gecommuniceerd aan nieuwe leerlingen waardoor er geen nieuwe aanmeldingen zijn voor het 

schooljaar 2022/2023. Voor de MR-en betekent dit dat er de facto een leerlingenstop. 

Omdat dit veel vragen opwekt, heeft de MR  bestuurder Marten Elkerbout uitgenodigd om hier 

uitleg over te geven. 

Mogelijk gaat de Hildebrand ophouden te bestaan omdat drie besturen van primair en speciaal 

onderwijs en het samenwerkingsverband drie grote IKC’s voor passend onderwijs in Haarlem willen. 

Binnen dit kader past geen SBO school, zoals de Hildebrand, in één gebouw met een school voor 

basisonderwijs, zoals de ML Kingschool. Met drie IKC’s kan de zorg en professionele hulp efficiënter 
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worden ingezet. Om te waarborgen dat leerlingen hun schooltijd in de Hildebrandschool af te 

kunnen maken is een leerlingenstop ingezet. 

 

Het bestuur en directie heeft ook een bijeenkomst gehouden voor de ouders van de 

Hildebrandschool om uit te leggen waarom de Hildebrand op den duur geen bestaanszekerheid 

heeft. De MR heeft aan de achterban laten weten hier niet bij aanwezig te zijn, omdat de MR zelf 

nog niet voldoende informatie tot haar beschikking heeft en geen standpunt kan innemen. 

 

Plan opgaan Hildebrand 

Voorafgaand aan de MR-vergadering van 1 juni 2022 hebben we van directie het concept plan 

Opgaan Hildebrand ontvangen. Onder begeleiding van Cindy Fatels (bestuurskantoor Spaarnesant) is 

dit document besproken. 

Om als MR zorgvuldig met dit document en materie om te gaan, hebben we advies ingewonnen bij 

de Algemene Onderwijsbond. 

Als gezamenlijke MR hebben we een brief opgesteld naar directie waarin we om extra informatie 

vragen rondom de besluitvorming.  

We verzoeken om de besluitvorming over de zomervakantie heen te tillen en we geven aan dat de 

MR gepasseerd is volgens de WMS op gebied van advies en raadpleging van ouders rondom de 

leerlingenstop van de Hildebrand. 

 

Onze adviseur van de AOB wijst ons op de wettelijke termijn om een bezwaar te maken tegen de 

leerlingenstop bij de geschillencommissie. Om tijd te creëren heeft MR Hildebrand voor de 

zomervakantie dit geschil ingediend . Nu kan de MR Hildebrand tijd krijgen om een weloverwogen 

keuze te maken rondom de uitfasering van de Hildebrand 

 

Communicatie 

Directie heeft nu met twee verschillende MR-en te maken en de verschillende belangen daarin. Op 

de laatste vergadering is daarom gesproken dat communicatie belangrijk is en dat we voor komend 

schooljaar hier goede afspraken over moeten maken. 

 

 


