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Notulen MR-vergadering Ludgerusschool –  28 maart 2022

Aanwezigen: Ronald, Maartje (oudergeleding), Mari Anne en Gerda
(leerkrachtgeleding) en Koen (directie).

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

2. Vaststellen agenda
Vanwege omstandigheden houden we de vergadering kort; we beperken ons tot
de hoofdpunten van de agenda.

3. Notulen vergadering 21 september
Notulen van de vorige vergaderingen zijn nog niet op de website geplaatst. Ilona
zal worden gevraagd dit alsnog te doen. We spreken af dat de notulist, een week
na de vergadering en na goedkeuring, de notulen aanbiedt aan Ilona, zodat zij
deze op tijd op de website kan plaatsen.

4. Speerpunten

Huisvesting

Na het vorige MR overleg en de brief die uit is gegaan met kritiek op het
bouwproces, is er een bespreking geweest met de bestuurder en financiële man
van SKOSS, Ronald, Koen en twee afgevaardigden van Bureau Bos. Vanuit
Bureau Bos is erkend dat het proces niet goed is gelopen en dat er belangrijke
stappen zijn overgeslagen. De vergadering is afgesloten met twee keuzes:

- met Bureau Bos, maar een ander team verder gaan (opnieuw beginnen)
of
- een andere partij kiezen voor bouwbegeleiding

Koen is voornemens om wel bij Bureau Bos te blijven voor de bouwbegeleiding
en uit te gaan van het uitgebreide plan van aanpak (met daarin de minimale
vereisten) dat reeds is opgesteld, maar verder opnieuw te beginnen met het
plan- en bouwproces. Een nieuwe projectleider zal worden aangesteld. Extra
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nadruk zal worden gelegd op het betrekken van alle stakeholders; leerlingen,
docenten en ouders.

De doorstart met Bureau Bos heeft Ronald ertoe doen besluiten om zijn taken als
MR-lid en -voorzitter per volgend schooljaar neer te leggen. Hij benadrukt
daarbij ook het voordeel van een frisse blik die een nieuw MR lid meebrengt.
De overige MR leden zullen zijn financiële expertise en ruime ervaring missen. In
de komende tijd zal een profiel worden opgesteld tbv de werving van een nieuw
MR lid. In dat profiel zal nadrukkelijk gevraagd worden om financiële expertise
en naar de ambitie om het MR-voorzitterschap over te nemen. Ronald zal nog
even aanblijven als MR-lid, ook om een goede overdracht te borgen. Natalie
heeft de informatie over de vorige MR procedure; haar zal gevraagd worden
deze te delen, zodat de wervingsprocedure gestart kan worden.

Personeelsbeleid
Vooruitlopend op toekomstige vacatureruimte (1,6 FTE) worden een aantal
verkennend gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. Het gaat hierbij zowel
om stagiairs die mogelijk in dienst zouden kunnen komen als geïnteresseerden
van buiten.
Verder is de rol van de vertrouwenspersoon verduidelijkt en vindt ook
bovenschools overleg plaats tussen vertrouwenspersonen. Om ook binnen de
school de bekendheid met de (taken van) de vertrouwenspersoon te vergroten,
zal er in de nieuwsbrief een stukje aan worden gewijd. De vertrouwenspersoon
voor de Ludgerusschool is Mari-Anne.

Communicatie/marketing
Leerlingen, leerkrachten en ouders zullen meer betrokken worden bij
huisvesting. Dit zal gebeuren via informatievideo's (per deelthema).

5 gelijke dagenmodel
Martijn en Adewei zijn bezig met een plan voor de invulling van de pauzes door
de leerkrachten. De MR leerkrachtgeleding houdt dit proces in de gaten: de
meerderheid van het team moet met het voorstel instemmen.

Teamontwikkeling
Op woensdag 30/3 is er een studiemiddag gericht op de misie en visie van de
school, onder begeleiding van Lia Genee.
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Financiën
SKOSS spreekt op dit moment waar noodzakelijk financiële reserves aan, daarbij
de grens van 2,5% reserve in acht houdend.

Corona
Hoewel er nog wel de nadruk gelegd wordt op naleving van de basisregels, heeft
de school geen aanvullende coronaregels meer.

Samenwerking KPOA (4500 leerlingen) en SKOSS
De raad van toezicht had Martijn (bestuurder SKOSS) bij aantreden de opdracht
te geven om op zoek te gaan naar een andere stichting om tussen nu en 5 jaar
een zinvolle samenwerking te zoeken. Daarom is er nu een Intentieverklaring
getekend voor samenwerking tussen SKOSS en KPAO (Stichting voor Katholiek
Primair Onderwijs Amersfoort; 17 scholen en 4500 leerlingen). Deze
samenwerking zou als een holding functioneren, waarbij beide stichtingen de
eigen identiteit behouden.

De redenen voor deze samenwerking:
- SKOSS is nu te klein en daarbij is de prognose dat zowel Soest als Amersfoort
teruglopen in leerlingaantallen.
- het brengt meer mogelijkheden als medewerker om je te ontwikkelen
- KPOA heeft een vergelijkbare cultuur en ook scholen in naastgelegen kernen,
zoals Nijkerk. (wat ook de vergelijkbaarheid met de scholen in Soest ten goede
komt)
- het biedt voordelen tav passend onderwijs.

GMR
Op 5 april vindt de volgende GMR vergadering plaats. Terugblik op het
regelement en ouderbetrokkenheid staan op de agenda. Karin vertegenwoordigt
ons daar, maar wil daar mee stoppen. Er zal naar vervanging worden gezocht.

5. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen andere punten ter tafel gekomen, anders dan dat we nog een
afscheid plannen voor Ronald.

6. Afsluiting
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