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Notulen MR-vergadering Ludgerusschool –  13 december 2021:

Aanwezigen: Koen, Gerda, Mari-Anne, Maartje en Ronald
Afwezig: Natalie

1. Opening, mededelingen en email
Ronald opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
We besluiten een korte, online vergadering te houden, gegeven de druk die de
coronamaatregelen geven. De speerpunten en het verslag van de GMR-MR
worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.

3. Notulen vergadering 21 september
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld

4. Corona update

Koen geeft een update over de situatie omtrent corona.
Vooralsnog was er telkens in een aantal groepen een enkele leerling besmet,
maar in het weekend liepen de besmettingen – vooral in de bovenbouw – op. Dit
heeft er toe geleid dat groep 7 en groep 8 in quarantaine moesten. Er moest dit
weekend snel geschakeld worden en alle ouders zijn geïnformeerd. Er is met
begrip gereageerd. Er zijn ook twee collega’s positief getest. Dit laatste kan
gelukkig met het team worden opgevangen.

Op dinsdag 14 december komt het kabinet met een besluit over het eerder
sluiten van de basisscholen. Bij een vervroeging van de kerstvakantie, wordt
alles op alles gezet om de laatste week met fysieke onderwijstijd zo goed
mogelijk te benutten.

5. Voorzitterschap MR
De partner van Roland, Maureen, gaat in januari starten met een
zij-instroomtraject op de Ludgerusschool. Ronald wil bespreken of haar rol als
leerkracht op de school samen kan gaan met zijn rol als voorzitter.
De MR heeft er vertrouwen in dat Ronald de rol van voorzitter op een goede
manier kan blijven vervullen.
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6. Groep 7 en 8: leerkrachten

Koen licht toe dat verschillende ouders hun zorgen hebben geuit over de
wisselingen van leerkrachten in groep 7 en 8. Er is daarom voor elke klas een
klankbordgroep van ouders in het leven geroepen. Daarin wordt, samen met de
school, constructief gedacht over een oplossing. Ook is er voor beide klassen een
informatieavond gehouden. Over de invulling na de kerstvakantie is er nu ook
duidelijkheid: voor groep 7 is er een nieuwe leerkracht aangenomen die 4 dagen
per week op de groep zal staan. De leerkracht begint uiterlijk in maart en zal in
het volgend schooljaar meegaan naar groep 8. Op dit moment wordt groep 7
door Karin en Lia opgevangen. Ilona en Natalie staan samen voor groep 8.

De MR is blij dat er een oplossing is gevonden. De MR leden vinden het positief
dat het team zich zo flexibel heeft opgesteld en dat het gelukt is om op korte
termijn een nieuwe leerkracht te werven, gegeven het lerarentekort.

7. SOP: schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel zal worden geactualiseerd. Het aangepaste stuk
zal nagezonden worden. De MR becommentarieert vóór 23 december.

8. Wat verder ter tafel komt
Het gesprek over verkeersveiligheid rondom de school (actiepunt Maartje ) zal
op een later moment plaatsvinden; als de corona situatie rustiger is geworden.

9. Afsluiting
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