
R.K. Basisonderwijs Soest

Ludgerusschool
Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

Agenda MR-vergadering Ludgerusschool –  1 februari 2022:

Genodigden: Koen, Natalie, Gerda, Mari-Anne, Maartje en Ronald

Voorbespreking: 19.30 uur
Vergadering: 20.00 uur
Locatie: Aula Ludgerusschool

1  Opening: Ronald heet na de voorbespreking, (nu Koen is
aangeschoven) iedereen nogmaals welkom

2 Mededelingen (email):
Ronald meldt Natalie af

3 Vaststellen agenda:
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Wij pakken er voor vanavond de belangrijkste zaken uit ivm de tijdsduur van
de vergadering

● Huisvesting, Corona, Personeelsbeleid, 5 gelijke dagen model

4    Notulen vergadering 13 december:
De notulen zijn rondgestuurd en goedgekeurd. Zou Natalie deze op de site
van de Ludgerusschool kunnen zetten?

5    Speerpunten schooljaar 2021 – 2022
a. Huisvesting: MR leden zijn in het vooroverleg bijgepraat door

Ronald over het traject tot nu toe. Het lijkt erop dat het nu
ineens toch in een stroomversnelling komt waarbij er zorg
ontstaat dat de zorgvuldigheid van het proces wellicht in
gedrang kan komen, mede omdat e.e.a. onder het adviesrecht
van de MR valt. Koen heeft hierover contact gehad met Martijn
van Elteren; 15 maart vindt er uitleg over de huisvesting naar
het team plaats. Er is een werkgroep opgezet waar Elja vanuit
het team in zit en Ronald vanuit de MR.
De gemeente Soest, SKOSS en BINK investeren in de
verbouwing. (huisvesting en meubilair) Ronald wil graag een
“eisenlijstje” vanuit het team; wat ligt er eventueel vast wat
wenselijk is dat er moet komen? Deze inventarisatie zou
eventueel meer duidelijkheid kunnen geven om de juiste en de
meest verantwoorde keuze te maken. Van hieruit is het wellicht
goed om als MR nog eens apart omtrent de huisvesting bij
elkaar te komen.
Met de informatievoorziening naar de ouders is Koen bezig.

b. Personeelsbeleid (Mari-Anne)
Per 7 februari komen er 3 praktijk studenten.
Koen geeft een update over o.a. de nieuwe leerkracht van groep
7 en het voortgangsgesprek met de IB-er

c. 5 gelijke dagen model (Mari-Anne)
Mari-Anne is actief in contact hierover met de 2 teamleden van
de werkgroep. Het 5 gelijke dagenmodel is van 8.30 tot 14.00
In dit continurooster eten de leerkrachten met de kinderen
tussen de middag. De totale duur van de pauze blijft
onveranderd. Na overleg door de 2 commissieleden met Koen
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liggen er 2 keuzemogelijkheden voor de teamleden:1e optie:
Het half uurtje pauze tussen de middag van de leerkrachten zou
(na de lunch met de kinderen) kunnen overgenomen kunnen
worden door bv onderwijsassistenten.(er kunnen omdat er geen
overblijf financiën binnenkomen, geen aparte ouders voor
aangetrokken worden) Zorg ligt dan wel bij ziekte,
inval,belasting,  praktische invulling(slecht weer, buitenspel,
verdeling groepen)
2e optie is dat de teamleden zonder pauze doorgaan tot 14.00
en daarna teambreed een half uur pauze na 14.00 genomen zal
worden. Het is een goed optie om ook op andere scholen te
kijken welke oplossingen daar gehanteerd worden. Er zal binnen
het team zsm over gesproken en gestemd worden.

d. Teamontwikkeling (Maartje) onderwerp vervalt
e. Finance (Ronald) onderwerp vervalt

f. Corona, innovatie en NPO gelden (alle)_
Het aantal besmetting loopt hard op. Mensen/kinderen worden
meerdere malen ziek; nu de maatregelen versoepeld worden
lopen leraren meer risico's. De verzwaring en werkdruk nemen
toe daardoor. Als er fysiek les gegeven wordt is het voor de
leerkracht niet mogelijk tegelijk online les te geven. Team is er
heel zorgvuldig mee bezig en proberen de leerlingen binnen alle
mogelijkheden de leerstof aan te bieden

g. GMR (Karin) onderwerp vervalt

h. Bouwteamleiders(MT);
Koen geeft aan dat het MT, onder specifieke begeleiding, bezig
is met de taakverdeling zodat dit helderder en efficiënter wordt
binnen het MT en naar het team. Deze teamtaken worden ook
schriftelijke inzichtelijk gemaakt. Nelleke zal daar in
ondersteunen; dit zal bekostigd worden uit de NPO gelden. Er
zal gezocht worden naar een goede balans tussen groepstaken
en bouwtaken.

6.  Wat verder ter tafel komt:
Maartje: Subsidie regeling voor de luchtkwaliteitsverbetering is
verlengd
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Afsluiting: 21.45
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