Notulen MR vergadering dinsdag 15 januari 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur
Voorbespreking 19.30 uur
Aanwezig: Koen, Lia, Mari-Anne, Gerda, Natalie, Heleen, Ronald, Tom, Renzo en Ilona
Notulist: Ilona
Voorgesprek met Janneke (lid GMR)
- Notulen van de MR gaan naar de contactpersoon van de GMR, ook notulen GMR naar
Renzo
- Gelden van de werkdrukverlaging moet op de komende begroting (boekjaar 2019) terug
komen.
- Begroting is nog niet besproken in de GMR, dit komt wel al aan bod in de MR
Ludgerusschool (deze vergaring, zie notulen)
- Presentatie van de visie/missie van de SKOSS, dit staat op de agenda van de GMR. Ger
gaat dit presenteren, zodat de visie van de stichting kan worden uitgedragen binnen de
verschillende scholen.
- Vacatures GMR: 2 ouders, 1 leerkracht
Omdat er nu nog geen lid van de GMR verbonden is aan de Ludgerusschool, zou het fijn
zijn als 1 van de vacatures wordt opgevuld door een Ludgerus lid.
- 1 vacature voor bestuurslid van de SKOSS, deze staat nog niet vermeld op de website.
Agendapunten:
1. Opening;
Mededelingen
● Aantal leden van de MR
Voorstel om de samenstelling van de MR aan te passen. Een samenstelling van 3 om 3 zou al
voldoende zijn binnen een school met ons leerlingaantal.
Ilona geeft aan dat zij naast MR lid ook de taak van ICT-er heeft op school. Deze taak wordt
steeds groter en heeft daarom besloten om aan het eind van dit schooljaar te stoppen binnen
de MR. Tom geeft aan dat hij dan gaat stoppen vanuit de oudergeleding.
● Enquete
Eerste indruk positief
Ouders: laag percentage van de ouders die het hebben ingevuld. Over het algemeen wel
positief
Leerkrachten en leerlingen: geen bijzonderheden
Koen komt hier later nog op terug.
2. Notulen MR vergadering 18-11-2018;
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.
Ilona zet deze notulen op de website.

3. Begroting;
Koen geeft een presentatie over de begroting van de Ludgerusschool.
Op een eerder moment is deze begroting al besproken met Ronald en Ilona. In dit gesprek zijn
alle bedragen toegelicht. Tijdens de presentatie in de MR presenteert Koen de begroting in
grote lijnen. Hij laat zien dat er op verschillende punten op dit moment te veel aan uitgegeven
wordt en heeft hij uitgelegd op welke manier we moeten bezuinigen.
Zie ook bijlage presentatie
4. Huisvesting;
● Koen geeft aan dat hij verschillende punten zou willen veranderen binnen de school als
het gaat om indeling. Ger gaat hierover een plan indienen bij de gemeente om
verschillende dingen in de school aan te kunnen passen.
● Hierbij wordt ook gekeken naar de duurzaamheid van de school
5. Jaarplanning / Toekomst;
Er zijn 4 verschillende pijlers waar we de komende tijd binnen de Ludgerusschool mee aan de
slag gaan, namelijk:
ICT, Drama, Engels en Onderwijsinhoudelijk
Op dit moment wordt er gekeken wat het beginpunt is binnen deze pijlers, zodat we daar
duidelijke doelen aan kunnen verbinden. Koen en Lia zullen procesbeheerder zijn van deze
doelen. Ouders worden hier binnenkort ook over geïnformeerd, zodat ze zien hoe dit wordt
vormgegeven binnen de school.
6. Rondvraag;
● Koen vraag aan Ronald en Tom of zij met hem willen brainstormen over verschillende
punten m.b.t. begroting en meerjarenplan.
7. Sluiting
We sluiten de vergadering om 21.50 uur

