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Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

Notulen MR-vergadering Ludgerusschool – 2 maart 2021

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

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering (online) om 20.04 uur

2. Actielijst

Acties voor de vergadering van 2 maart  zijn afgehandeld.

Notulen MR vergadering 3 november en 6 januari worden beide goedgekeurd

3. Speerpunten

Finance

Er wordt vanuit de stichting naar een ander finance model gekeken. Er zal meer op
stichtingsniveau gaan gebeuren. Dit heeft als voordeel dat er meer gezamenlijk gepionierd
kan worden.

De vraag wordt gesteld hoe we de reserves uit het verleden, per school, beschikbaar kunnen
stellen vanuit de SKOSS
En wat heeft de Ludgerusschool nog voor wensen om deze beschikbare middelen op een
innovatieve manier in te zetten. Dit zal strak gemonitord worden door de MR.

Ludgerus heeft te maken met veel zij-instromers (aanmeldingen buiten Soest ivm verhuizen).
De directie gaat onderzoeken naar de mogelijkheden om volgend schooljaar te starten met
10 groepen ipv 9 groepen.
Daarnaast gaan er gelden vrijkomen voor alle basisscholen adhv Corona ondersteuning /
subsidie. Hoe we deze gelden in gaan zetten, gaan we gezamenlijk onderzoeken en e.e.a.
wellicht ook inzetten ten behoeve van de formatie. Hoe we de overheidssteun in gaan zetten
en waarvoor, gaan we met het team bespreken.
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Huisvesting

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. De financiering van de huisvesting
is besproken met de SKOSS en de gemeente. We starten met renovatie na de zomervakantie.
Directie is in gesprek met diverse stakeholders, denk hierbij bijv. aan kinderopvang etc.
Ook de financiering gesprekken met diverse stakeholders, vinden op dit moment plaats. Dit
zijn enthousiaste gesprekken met als doel een lange termijn samenwerking.

Ook gaat directie met de gemeente nog om tafel zitten, mbt financiering. Hierin zal de
wijkfunctie van de school een belangrijke rol gaan spelen. De gemeente staat hier positief
tegenover. De school heeft er immers de ruimte voor. Ook is er al een onderzoek gaande in
de wijk, waar de wijk behoefte aan heeft. Dit om draagvlak te creëren binnen de wijk.

11 maart a.s. zal het team omtrent het onderwerp huisvesting worden geïnformeerd. De
oudergeleding MR zal hierover apart een presentatie krijgen van directie.

Koen gaat volgende week ook in gesprek met de architect. De plannen die er al liggen, zullen
worden aangepast. We krijgen als school veel vrijheid van Skoss om hier zelfstandig stappen
in te nemen. We worden in wijkfunctie met als doel: Ontmoeten.

Personeelsbeleid

- Extra budget om onderwijsachterstanden weg te werken. Wellicht 10 groepen ipv 9
groepen, volgend schooljaar.

- Juf Dana heeft afscheid genomen van de Ludgerusschool.
- Marinda is terug naar haar eigen school, de Driesprong.
- Ilona V is met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Elja.
- Sjon, de conciërge gaat einde van dit schooljaar met pensioen.
- Bouwt eamleiders, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw, gaan

aangesteld worden, ipv een adjunct-directeur.

Corona

Vanaf 8 maart worden de citos (midden Ccto) afgenomen. Eind maart krijgen de kinderen
het rapport. De week daarna volgen de oudergesprekken. Deze zullen online met ouders en
leerkracht ingepland worden.
Zodra de sluitingsdatum is (eind deze week), zal er uitsluitsel gegeven worden nav de
enquête. Verwacht wordt dat e.e.a. compleet zal zijn tbv de eerstvolgende MR vergadering.
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Communicatie en Marketing

De nieuwe website staat vanaf 8 maart online. Met grote dank aan Ilona P, Linda en Anneke
Zuidema.

Koen heeft ook een werkgroep communicatie samengesteld. Deze groep is gevormd met
ouders en directie.

5 gelijke dagen model

Er komt een peiling voor de zomervakantie, voor de ouders. Verdere informatie krijgt Koen
nog uit het MO overleg van de SKOSS. Er komt ook een filmpje dat de uitleg geeft rondom
het 5 gelijke dagen model. Dit filmpje wordt gedeeld met ouders.

Werkgroep (Mathilde, Adewei en Martijn) zijn benaderd om met punten/ideeën te komen
over de invulling van de pauze, als we met het 5 gelijke dagen model gaan werken.

Teamontwikkeling

24 maart staat de eerstvolgende meeting gepland. We wachten even de persconferentie af
of deze studiedag doorgang kan vinden.

Innovatie

In de voorjaarsvakantie hebben bijna alle groepen nieuwe digiborden gekregen. Er zijn nu 8
digiborden geplaatst. Er volgen er nog minimaal 2. Ook zijn er weer een groot aantal nieuwe
chromebooks aangeschaft.

GMR

Ronald vertelt nav contact en informatie vanuit GMR dat er een positieve ontwikkeling is met
de juiste intentie om informatie uit te wisselen en meer te delen en samen te dragen.
Het lijntje met Karin, kort houden, vanuit de MR. Zodat zij wat extra informatie, namens ons,
kan inbrengen binnen de GMR. Koen geeft het advies aan de MR leden om op individuele
basis meer contact te zoeken met Karin, zodat zij de verbanden en overeenkomsten in
onderwerpen ook beter thuis kan brengen tussen GMR en MR.
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WVTTK

Hier wordt geen gebruik van gemaakt..

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Actielijst

Oproep werving nieuw MR lid, personeelsgeleding

Agenda van de MR voortaan ter info doorsturen naar Karin.

Concept notulen worden meteen verzonden naar MR leden. Binnen 1 week gaan reacties
naar Ronald. Deze zal er voor zorgen dat de notulen na goedkeuring op de site komen.
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