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Agenda MR-vergadering Ludgerusschool – 22 april 2021:

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

1. Opening en mededelingen
Ronald opent de vergadering om 19.45 uur. Er zijn geen mededelingen.

2. Actielijst
● De vorige notulen zijn later dan 1 week na de vergadering op de website

geplaatst, dit zal vanaf nu weer binnen 1 week gedaan worden.
● In een eerdere vergadering is aangekondigd dat de notulen van de

GMR-vergaderingen worden gedeeld (via de voorzitter, die ze doorstuurt).
Dit is de afgelopen maanden niet gebeurd. Koen vraagt GMR-lid Karin
Uyland om hier navraag naar te doen. Koen en Karin stemmen regelmatig
MR- en GMR-zaken af. Karin wil de volgende MR-vergadering een keer
aansluiten.

3. Notulen MR vergadering 2 maart 2021
● De notulen van 2 maart zijn goedgekeurd en op de website geplaatst.
● Er zijn geen mails binnengekomen in de MR-mailbox.

4. Speerpunten
a. Finance

Geen bijzonderheden.

b. Huisvesting
● De plannen voor de verbouwing krijgen steeds meer vorm. Komend

schooljaar zal de verbouwing plaatsvinden. De exacte planning en
communicatie naar de ouders volgen nog dit schooljaar. Voor de
communicatie worden de MR en twee ouders betrokken.

● Het schoolgebouw zal een veel opener en lichtere uitstraling krijgen
met meer glas, nieuwe kleuren en waar mogelijk verduurzaming
(o.a. zonnepanelen). Het nieuwe schoolgebouw zal tevens een
wijkfunctie krijgen. Met o.a. plek voor BSO (Bink), in de vleugel
waar nu groepen 1 en 2 zitten, en een welzijns-/zorgcentrum
(onderwijsgerelateerd), waar nu groep 7 zit.

● De investering voor de verbouwing is voor een termijn van 10 jaar,
daarna is het schoolgebouw aan totale vervanging toe via sloop en
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nieuwbouw. De bestede gelden moeten passen bij de investering
voor 10 jaar (doen wat nodig is, maar niet te grote veranderingen).

● Het beschikbare budget komt uit verschillende bronnen: vanuit
SKOSS is 4 ton beschikbaar, ert wordt een bedrag aan de gemeente
gevraagd, de wijkorganisaties brengen budget mee in de vorm van
huurgelden en een klein deel zal via acties, zoals een sponsorloop
of een gesubsidieerde keuken, binnen moeten komen. De
benodigde kosten worden op 7 ton geschat. Daarnaast is een
budget opgebouwd vanuit eigen vermogen – dit wordt aangewend
om het schoolinterieur te vervangen.

c. Personeelsbeleid
● Komend schooljaar komen er 10 groepen: 3 kleutergroepen en 2

groepen 8; de overige groepen 1 per leerjaar.
● Het aantal aangestelde leerkrachten / fte’s past met 10 groepen

exact; er is geen ruimte voor uitbreiding.

d. Corona
● In één van de groepen 8 is Corona vastgesteld onder twee

leerlingen tijdens de tweede dag van de centrale Cito-toets. De klas
is volgend protocol gedurende 5 dagen in quarantaine gegaan. De
andere groep 8 heeft de Citotoets regulier afgerond. De kinderen uit
de groep waar Corona is vastgesteld mogen na een negatieve
testuitslag van de GGD weer naar school. In die week zal de toets
in overleg met Cito online plaatsvinden (vanuit school en voor
kinderen zonder negatieve testuitslag vanuit huis). De derde
Citodag wordt niet afgenomen. Dit gaat om Wereldoriëntatie, dat
niet meetelt voor de score.

● Dit was de eerste keer dat de Ludgerusschool met positieve
testuitslagen onder leerlingen te maken had. Er is accuraat
gehandeld en de school blijft alert.

e. Communicatie en Marketing
● Er wordt een extern communicatiebedrijf ingeschakeld om te

ondersteunen in de marketing voor de Ludgerusschool.
● Intern adviseren de MR en twee ouders de schooldirectie m.b.t. de

communicatie naar ouders over schoolvernieuwingen (zoals 5
gelijke dage model en ontwikkelingen naar een High Performance
School (HPS) met wijkfunctie).
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● Er zijn goede reacties binnengekomen op de vernieuwde website
van de Ludgerusschool.

● De Ludgerusschool is nu ook te vinden op de website
scholenopdekaart.nl

f. 5 gelijke dagen model
● Er is SKOSS-breed een peiling uitgestuurd onder ouders van de

groepen 1 t/m 6 (voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8 is het
niet relevant, omdat het 5 gelijke dagen model vanaf schooljaar
22-23 in zal gaan). Er zijn 55 reacties vanuit de Ludgerusschool
binnen: in meerderheid positief, maar er zijn ook vragen/zorgen bij
ouders. Terugkoppeling naar de ouders volgt als alle reacties
binnen zijn.

g. Teamontwikkeling
● Komend schooljaar worden twee bouwteamleiders (één voor

onderbouw en één voor bovenbouw) aangesteld, die de directeur
zullen ondersteunen in managementtaken en daarmee de
adjunct-directeur vervangen. Ilona Peters en Natalie Sluiter zullen
deze functie vervullen, zij zijn hiervoor aangenomen na een interne
sollicitatieprocedure. De taken als bouwteamleiders komen naast de
onderwijstaken, waardoor het geen consequenties heeft in de
urenbeschikbaarheid voor de klas. Lia Kok zal haar functie als
adjunct-directeur vanaf komend schooljaar neerleggen en haar
laatste jaar voor haar pensioen alleen voor de klas staan.

● 26 april wordt de jaarlijkse SKOSS-brede studiedag (online)
georganiseerd. De ochtend is voor alle SKOSS-scholen samen met
als thema kwaliteit. De middag is voor de individuele scholen; de
Ludgerusschool besteedt het aan teamontwikkeling en de
ontwikkeling naar HPS.

● Komend schooljaar wil de Ludgerusschool 2 aaneengesloten dagen
reserveren voor teamontwikkeling. Wegens het overgangsjaar naar
het 5 gelijke dagen model heeft de school echter maar 1 studiedag
ter beschikking (naast de SKOSS-dag). Koen vraagt de MR om
toestemming voor 2 aaneengesloten dagen, omdat in de
ontwikkelingen van de school teamontwikkeling een belangrijk
speerpunt is om in te investeren. De MR stemt hiermee in.

h. Innovatie
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● De Ludgerusschool wordt per komend schooljaar een
opleidingsschool voor Pabo-studenten, samen met de andere
SKOSS-scholen. De SKOSS-scholen zullen gezamenlijk 4 studenten
per half jaar ontvangen, die zullen rouleren over de scholen en
leerjaren. Daarnaast is de voorzitter van de SKOSS in gesprek met
de Van der Huchtscholen of zij hier ook in mee willen draaien.
Gerda wordt vanuit de Ludgerusschool de onderwijscoördinator en
zal hier samen met Koen een training voor volgen. De kosten voor
de begeleiding worden voor 50% vanuit SKOSS-gelden betaald en
voor 50% vanuit de Pabo in Utrecht.

i. GMR
● Geen bijzonderheden.

5. NPO gelden
Het Rijk heeft 8,5 miljard beschikbaar gesteld om onderwijsachterstanden
door de Coronacrisis een impuls te geven. Scholen die o.b.v. een scan van
de Citoscores in een middengroep een achterstand laten zien, komen
hiervoor in aanmerking komt. Op basis van de scan komt de Ludgerusschool
niet in aanmerking, maar de SKOSS-scholen als geheel zouden wel
aanspraak kunnen maken. De SKOSS gaat als geheel een aanvraag doen
t.b.v. teamontwikkeling. Het beschikbare budget betreft circa 700 euro per
kind.

6. Wat verder ter tafel komt
● Na de meivakantie wordt een nieuw MR-lid namens de oudergeleding

geworven ter vervanging van Heleen. Zij stopt komend schooljaar, omdat
de oudste kinderen naar de middelbare school gaan. Ronald en Heleen
stellen een uitnodigingstekst op, waarmee ouders zich verkiesbaar kunnen
stellen. Er wordt naar gestreefd dat het nieuwe MR-lid is aangesteld voor
15 juni, zodat hij/zij deze vergadering alvast kennis kan maken.

● Omdat Natalie bouwteamleider wordt, zal zij als MR-lid stoppen. Passief
MR-lid Marie-Anne zal gevraagd worden of zij weer actief bij wil dragen.

7. Volgende vergaderdata:
● Dinsdag 15 juni 2021 (notulen Gerda) – Karin wordt als gast uitgenodigd

namens de GMR. Dit wordt de laatste vergadering voor Heleen en Natalie;
de nieuwe MR-leden worden welkom geheten. Wanneer het mogelijk is zal
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de MR-vergadering worden afgesloten met een informeel samenzijn.

8. Afsluiting
Ronald sluit de vergadering om 21.30 uur.
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