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Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

Notulen MR-vergadering Ludgerusschool – 3 november 2020:

Genodigden: Koen, Lia, Gerda, Natalie, Heleen (notulen) en Ronald

1. Opening

Ronald (voorzitter) opent de vergadering om 20.00 uur.

Mededelingen:
● Lia haakt weer aan bij de MR-vergaderingen. Ze heeft sinds 2 november

haar taak als adjunct-directeur weer opgepakt, nadat ze een periode
alleen voor de klas heeft gestaan.

● De Ludgerusschool heeft een interne audit gehad in het kader van
kwaliteitszorg SKOSS door de voorzitter van SKOSS en een inspecteur.
Het resultaat was goed op enkele kleine ontwikkelpunten na. Eén van
deze ontwikkelpunten is aanvullen van de informatie over de
Ludgerusschool op de site Vensters.nl / Scholenopdekaart.nl. Op deze site
presenteren scholen informatie over beleid, uitgaven en prestaties delen
aan de hand van een door de Inspectie opgesteld format. Voor de overige
ontwikkelpunten stelt Koen samen met het team en MR een plan van
aanpak op. Deze ontwikkelpunten komen de volgende keer op de agenda.

2. Notulen MR vergadering 21 september
Geen opmerkingen, wordt op de site geplaatst.

3. Actiepunten MR vergadering 21 september
Meeste actiepunten zijn gereed. Een paar opmerkingen:

● Nog niet gedaan: jaarverslag MR delen via Parro – doet Koen z.s.m.
● Ronald beheert mailbox MR nu; geen relevante e-mails binnengekomen.
● Natalie stuurt template huisstijl Ludgerusschool rond; agenda en notulen

vanaf heden in huisstijl opmaken.
● Koen stuurt de concept Schoolgids rond onder de MR-leden ter reactie.

Daarna wordt deze gedeeld met ouders / op de site geplaatst.
● MR-leden hebben voor de vergadering overleg gehad met Koen m.b.t. hun

speerpunten. MR-leden en Koen zijn hier tevreden over, het verhoogt de
betrokkenheid van de MR-leden.

Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24a
3768 GM Soest

T 035-6018697
E directeur@ludgerusschool.com
W ludgerusschool.com



R.K. Basisonderwijs Soest

Ludgerusschool
Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

4. Speerpunten
Omdat Heleen in eerste instantie zitting zou nemen in de GMR, had zij weinig
speerpunten toebedeeld gekregen. De GMR wilde echter een teamlid i.p.v. een
ouder om een goede verdeling ouder- en personeelsgeleding te hebben. Vanuit
het Ludgerusteam is Karin toegetreden tot de GMR. Ze zal contact hierover
onderhouden met de MR, waarbij Heleen namens de oudergeleding als eerste
contactpersoon optreedt. Heleen is toegvoegd aan een aantal speerpunten.

a. Finance – Ronald
Geen relevante ontwikkelingen. Het leerlingenaantal is vastgelegd per 1 oktober,
waarmee de inkomsten voor komend schooljaar bekend zijn. Er wordt
toegewerkt naar een meerjarenbegroting. De Ludgerusschool is gegroeid in
leerlingenaantal de afgelopen tijd, maar als de huidige groep 8 (48 leerlingen)
van school gaat, zal het aantal tijdelijk weer dalen. Er blijven zich nieuwe
leerlingen melden. In de onderbouw kan elke nieuwe leerling starten, in de
bovenbouw zitten enkele groepen vol en kunnen op die groepen geen nieuwe
leerlingen worden toegelaten. Er wordt toegewerkt naar een flexibele schil in
personeel binnen de SKOSS, waarmee in de toekomst eventuele tijdelijke krapte
in personeel kan worden opgevuld (wat het groeien in alle groepen makkelijker
maakt).

b. Huisvesting – Gerda
De Ludgerusschool maakt binnen de gemeente Soest geen aanspraak op
nieuwbouw. De school is toe aan een renovatie; de oudste delen staan er al 50
jaar – renovatie is nodig na 40 jaar. Plannen zijn ingediend bij de gemeente voor
renovatie en verduurzaming: o.a. het vervangen van de CV-ketels, het
toevoegen van zonnepanelen op het dak, een gedeeltelijke tweede verdieping
voor CV- en ICT-ruimte en het vervangen van de keuken. Verder wordt de
binnenzijde van de school geschilderd in nieuwe frisse kleuren. Het plan is om
van de Ludgerusschol een multifunctioneel gebouw te maken, die ook verhuurd
kan worden aan derden.

c. Personeelsbeleid – Natalie
● Meester Martijn is per 1 november gestart als nieuw teamlid. Hij staat

voor groep 6.
● Juf Ilona V. is zwanger van een tweeling. Ze zal eerst halve dagen gaan

werken en vervroegd met zwangerschapsverlof gaan. Er is een vacature
geplaatst voor vervanging.
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d. Corona - Ronald en Natalie
● Op de oproep aan ouders om in geval van nood een klas op te vangen,

zijn 22 reacties gekomen. Dit grote aantal wordt zeer gewaardeerd en
onderschrijft de ouderbetrokkenheid op school. Er wordt van de ouders
een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd en Koen geeft de ouders
uitleg over de verwachtingen en gedragsregels, onder meer op het terrein
van privacy van de leerlingen. Ouders worden alleen ingezet voor opvang
en niet voor vervangend onderwijs.

● Online onderwijs voor kinderen die tijdelijk niet naar school mogen (door
quarantaine) verloopt prima. De school kan hierbij goed gebruikmaken
van het geleerde in de eerste coronagolf.

e. Communicatie en Marketing – Heleen
● De website van de Ludgerusschool wordt aangepast door twee docenten

en een ouder met communicatieachtergrond. De site met nieuwe kleuren,
nieuwe foto’s en kortere teksten gaat in januari online.

● Er spelen een aantal innovatieve ontwikkelingen, waar ouders stapsgewijs
in worden meegenomen. Dit betreft onder meer het 5 gelijke dagen model
(zie punt f) en de ambitie van de school om in de komende 5 jaar toe te
groeien naar een excellente school.

f. 5 gelijke dagen model – Natalie en Heleen
SKOSS heeft de ambitie uitgesproken om voor alle SKOSS-scholen over te gaan
op het 5 gelijke dagen model: 5 dagen met een continuerooster, te denken aan
schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur. Dit model wordt gestimuleerd vanuit de
Soester sport- en vrijetijdsclubs, omdat de invulling van trainingen en lessen
binnen de huidige beschikbare tijd steeds lastiger wordt. De BSO’s staan open
voor een verbeding van hun opvangtijden.
Als eerste stap zal de behoefte van ouders hierin gepeild worden.
De Ludgerusschool zou het 5 gelijke dagen model bij voorkeur al komend
schooljaar in willen laten gaan. Daarvoor is het wel nodig dat de onderbouw in
het komend halfjaar extra lesuren gaat draaien. Het huidige systeem is zo
ingericht dat de onderbouw iets te weinig uren maakt en de bovenbouw iets
teveel, waarmee het totaal aantal gemaakte lesuren na 8 schooljaren op het
gevraagde aantal uitkomt. Deze compensatie in bovenbouwuren is niet meer
mogelijk bij de overgang naar het 5 gelijke dagen model, waarmee een
tussenoplossing gezocht moet worden om de huidige onderbouwleerlingen toch
aan het gevraagde aantal lesuren te laten voldoen.
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g. Teamontwikkeling – Natalie en Gerda
● Het team is bezig met een ontwikkeltraject onder begeleiding van een

externe om meer te werken vanuit persoonlijke talenten. De ervaringen
zijn positief.

● Er wordt toegewerkt naar het benoemen van twee teamleiders voor
respectievelijk boven- en onderbouw. De functie van adjunct-directeur zal
daarmee op termijn komen te vervallen, waarbij één van de teamleiders
zal optreden als eerste vervanger van de directeur.

h. Innovatie – Gerda en Heleen
● De Ludgerusschool gaat een contract aan met een PABO (Marnix

academie Utrecht), waarbij studenten als stage voor de klas kunnen
komen te staan. Gerda zal de rol van schoolopleider vervullen.

● Wat betreft de speerpunten drama, Engels en ICT:
o Lindsay en Karin zijn de contactpersonen voor het speerpunt drama

(overgenomen van juf Anne na haar vertrek).
o Het Engels onderwijs  gaat een nieuwe fase in, de Ludgerusschool

gaat dit profileren naar buiten.
o Er komen nieuwe digiborden en de school heeft Chromebooks

aangeschaft die de vaste computers gaan vervangen. Er is een
bovenschoolse ICT-ondersteuner aangesteld, die o.a. de
Ludgerusschool ondersteunt op ICT-gebied.

i.  GMR – Karin met vertaling naar Heleen
Moet nog opstarten

5. Wat verder ter tafel komt
Geen punten.

6. Volgende vergaderdata:
● woensdag 6 januari 2021 (notulen Gerda)
● dinsdag 2 maart 2021 (notulen Natalie)
● donderdag 22 april 2021 (notulen Heleen)
● dinsdag 15 juni 2021 (notulen Gerda)

7. Afsluiting
Om 21.53 uur sluit Ronald de vergadering.
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Actielijst

Actie Door
Jaarverslag MR verspreiden via Parro Koen
Template huisstijl rondsturen Natalie
Schoolgids rondsturen MR-leden Koen
Ontwikkelpunten interne audit op volgende agenda Ronald / Koen
Schriftelijke reactie op schoolgids Allen op hoofdlijnen,

Heleen diepgaander
(speerpunt comm.)

Informatie / vooroveleg met Koen m.b.t. speerpunten Allen

Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24a
3768 GM Soest

T 035-6018697
E directeur@ludgerusschool.com
W ludgerusschool.com


