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Notulen MR-vergadering Ludgerusschool – 6 januari 2021:

Aanwezig via zoom: Koen, Gerda (notulen), Natalie, Heleen

1. Opening

Koen opent de vergadering.

Mededelingen:
Er is een ingezonden brief aan MR over het online onderwijs. De oudergeleding
neemt contact op met deze ouders.

2. Notulen MR vergadering 3 november 2020
Deze zijn vandaag niet behandeld.

3. Speerpunten
a. Finance
We komen uit een negatieve balans en hebben nu een positieve balans.
Dit houdt in dat we komend schooljaar 9 groepen hebben.

b. Huisvesting
School heeft voor de Kerstvakantie een renovatie verzoek (IHP) voor het
schoolgebouw ingediend bij de wethouder. Helaas is het plan niet goedgekeurd.
Koen gaat binnenkort met Martijn van Elteren, de nieuwe voorzitter van het
bestuur naar de wethouder.

c. 5 gelijke dagen model
Het team is op de hoogte gebracht over het 5 gelijke dagen model. Er zijn geen
reacties uit het team gekomen. Het lijkt alsof het team zich realiseerd dat er een
nieuwe periodevan schooltijden aanbreekt. Covid heeft hier misschien ook wel
een rol ingespeeld. Vanuit de ouders zijn ook geen reacties gekomen. Misschien
goed om dit nog een keer terug te laten komen.

d. Covid
Het is onzeker of er versoepeld of verlengd gaat worden. Koen heeft contact
gehad met verschillende instanties maar deze kunnen nog niets zeggen. Vrijdag
8 januari 2021 komt het Red team weer bij elkaar en 12 januari 2021 is er weer
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een persconverentie. We wachten dit af. Direct na de persconverentie is er een
teamoverleg.
Het team werkt hard en er is geen onrust. Er zijn 2 tot 3 contact momenten per
dag tussen de leerkrachten en de kinderen /ouders. Het team stuurt vrijdag 8
januari 2021 via Parro een bericht over hoe het thuiswerken gaat.

4. Wat verder ter tafel komt
Gerda: een verzoek van ouders of de weektaak ivm met voorbereiden niet
eerder gestuurd kan worden. Dit is al opgepakt. De weektaak wordt nu op
vrijdag tussen 16:00 uur en 17:00 uur verstuurd.

Heleen: Volgende week zijn de advies gesprekken, hoe gaat school dit
oppakken? De drie groep 8 leerkrachten willen dit graag fysiek volgens de
maatregelen gaan. Ouders krijgen de keuze om het ook eventueel online te
doen.

Hoe is het met de website? Deze staat startklaar, alleen de inhoud moet nog
toegevoegd worden. Tevens moet de AVG nu jaarlijks doorgestuurd worden. Er
wordt gekeken of dit ook op de website toegevoegd kan worden.

5. Volgende vergaderdata:
● dinsdag 2 maart 2021 (notulen Natalie)
● donderdag 22 april 2021 (notulen Heleen)
● dinsdag 15 juni 2021 (notulen Gerda)

6. Afsluiting
Om 20:23 uur sluit Koen de vergadering.

Actielijst

Actie Door
Nieuwsbrief ouders Koen
Bericht naar het team over het thuiswerken Natalie
Adviesgesprekken groep 8 Koen
Reactie ingezonden brief Ronald / Heleen
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