
R.K. Basisonderwijs Soest

Ludgerusschool
Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

MR vergadering dinsdag 15 juni 2021
van 20.00 uur tot 21.19 uur
Voorbespreking 19.30 uur

Genodigden:
Koen Heleen
Natalie                  Ronald
Gerda (notulen)  Karin GMR

Agendapunten:

1. Opening.
Ronald opent de vergadering.
Er is geen mail of post.

2. Actielijst: Geen.

3. Notulen MR vergadering 22 april:
Notulen staan op de site.

4. Speerpunten:
● finance: Er wordt meer door het bestuur een vinger aan de pols gehouden en er

gebeurt nu veel meer bovenschools.
● huisvesting: De BSO Bink gaat mee investeren. Zij krijgen dan een 10 jarig contract om

hier te huisvesten. Er is een bedrag voor renovatie van het gebouw en een bedrag
voor het meubilair. Er volgt nog een officiële begroting. Aan het einde van dit
schooljaar worden de plannen vast met ouders gedeeld.

● personeelsbeleid:
Er komen volgend jaar wederom 10 groepen.
Bijenkorf - Mari-Anne
Konijnentuin - Adewei en Beatrijs
Uilennest -            Gerda en Lindsay
Groep 3 - Ilona P en Linda
Groep 4 - Ilona V en Elja
Groep 5 - Anne en Mariët
Groep 6 - Martijn en Lia
Groep 7 - Vacature / tijdelijk IB-er Linda Stukker voor 3 dagen /Lia
Groep 8 - Bert en Natalie
Groep 8 - Shama en Jolanda
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● corona: Sommige ouders reageren heel laconiek op testen. Zij laten hun kind liever
niet testen. Uiteindelijk boffen wij met aantal ziekmeldingen en groepen naar huis
sturen. Groep 8 die twee jaar met corona te maken heeft gehad, heeft het goed
gedaan. We mogen de eind op CITO 538,9 vaststellen.

● communicatie en marketing: Er wordt hier een extern bureau voor ingehuurd.
● 5 gelijke dagen model: Er zijn verschillende reacties binnen gekomen van  1/ 3

negatief  tot heel 2/ 3 positief. De procedure is op de juiste wijze gevolgd. Het
merendeel van de ouders is positief. Ouders krijgen binnenkort een korte reactie op
een aantal vragen/ opmerkingen die geplaatst zijn in de peiling van het 5 gelijke
dagen model door ouders.

● teamontwikkeling: Op 7 en 8 oktober heeft het team een tweedaagse studiedag olv.
Lia Genee in Garderen. Deze dagen zullen aansluiten bij een weekend.

● Innovatie: zie boven
● De NPO gelden:  Scholen mogen de NPO gelden kiezen uit een menu. We kiezen voor

teamontwikkeling (de tweedaagse) en personeel inhuren. Dit wordt Linda Stukker ,zij
gaat Annemiek op termijn opvolgen. De nieuwe IB’er Linda gaat samenwerken met
Annemiek en steeds meer werk van over nemen. Daarnaast gaat zij groepen
overnemen tijdens collegiale consultatie en invallen waar nodig. Zo leert zij de school
en kinderen kennen en zal er een soepele overgang van IB’er zijn.

● GMR; Karin: Karin vindt het werk erg leuk bij de GMR en wil deze zeker door gaan met
deze taak. De notulen van GMR zijn nog niet met de MR gedeeld. Bij de GMR staat
NPO en 5 gelijke dagen model op de eerstvolgende agenda. Er is een bovenschools
schoolopleider aangesteld. Karin sluit graag een aantal keren aan bij de MR
vergaderingen.

5. MR- vacature:
Heleen neemt afscheid van de MR. De vacature gaat deze week naar de ouders voor een
nieuw ouderlid. Bij meerdere kandidaten volgt een verkiezing.
Lia bouwt haar werkzaamheden af en Natalie en Ilona P. nemen taken van haar over vanaf 1
augustus 2021.
Natalie wordt teamleider en gaat ook daarom ook uit de MR. Allen krijgen een cadeau.
Ronald blijft voorzitter.

6. Vergaderdata schooldata 2021-2022
Eerstvolgende vergadering is 21 september 20:00 uur
Vooroverleg 19:30 uur

7. Wat er verder ter tafel komt.
Natalie en Heleen bedanken voor de prettige samenwerking.

8. Sluiting: 21:19 uur


