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Notulen MR-vergadering Ludgerusschool –  10 mei 2022

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

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

Opening, mededelingen en email
Ronald opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. In de mail zijn de
notulen van de vergadering tussen GMR en MR voorzitters binnengekomen.

Vaststellen agenda
Het punt verkeersveiligheid wordt aan de agenda toegevoegd. Verder
bespreken we de opbouw van de agenda in algemene zin. De agenda bestaat
vooralsnog altijd uit de vaste speerpunten, maar daarnaast (of binnen die
speerpunten) zouden we een MR jaarplanning kunnen hanteren (zie
bijvoorbeeld:
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/organisatie-van
-de-mr/model-jaarplanning-mr/ ). Met deze jaarplanning kunnen we op vaste
(vergader)momenten in het jaar bepaalde onderwerpen agenderen, die we
kunnen voorbereiden door vooraf informatie te ontvangen.
Koen gaat na welke onderwerpen uit de model-jaarplanning gekoppeld
zouden kunnen worden aan onze eigen MR vergaderplanning.

Notulen vergadering 1 februari
De notulen zijn goedgekeurd en geplaatst op de website. Linda (Klaverstijn)
plaatst voortaan de notulen online.

Speerpunten schooljaar 2021 – 2022
We staan in de vergadering stil bij de belangrijkste onderwerpen die nu
spelen.

Huisvesting
Koen geeft een update. Tijdens de vorige MR vergadering bespraken we dat
de samenwerking met de vorige projectleider van Bureau Bos was stopgezet
en dat er opnieuw begonnen zou worden met de planvorming van het
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bouwproject. Weliswaar nog steeds met Bureau Bos, maar met een nieuwe
projectleider.

In deze herstart zal nadrukkelijk aandacht uitgaan naar co-creatie: alle
stakeholders (leerkrachten, kinderen, ouders, schoolleiding en BSO) mogen
meedenken over de verbouwing van het schoolgebouw. Komende vrijdag zal
er met een aantal kinderen van groep 4 t/m 7 gesproken worden. Kinderen
hebben een relatie met school en met BINK en hebben een opdracht
meegekregen. Ook wordt er met collega's gebrainstormd. Daarnaast zijn er
drie ouders benaderd.

De MR benadrukt het belang van open communicatie rondom de verbouwing
en transparantie in het ophalen van input. Nu er drie ouders zijn benaderd,
geeft dit andere ouders - die dit misschien graag willen - geen kans om ook
mee te denken. Koen neemt dit mee.

Koen geeft aan dat alle input zal leiden tot een moodboard dat op 20 juni
gepresenteerd zal worden aan alle ouders. Ook na de presentatie zal er
ruimte zijn voor ouders om input te leveren.

Tegelijkertijd geeft Koen aan dat er een mogelijkheid is om deze plannen al
in de aankomende zomervakantie te realiseren. Er is namelijk een aannemer
uit Soest is gevonden die deze zomer zou kunnen verbouwen. Het is geen
optie om de verbouwing buiten de zomervakanties te doen en dus zou de
planning uitkomen op dit óf volgend schooljaar. Eventueel zou
detailafwerking nog wel kunnen in de herfst- of kerstvakantie.

De MR plaatst vraagtekens bij de snelheid waarmee stappen worden
genomen en bij de haalbaarheid van een verbouwing komende
zomervakantie. Ook zijn er zorgen over de zorgvuldigheid en transparantie
waarmee het proces doorlopen wordt, met name als het gaat over het
betrekken van en input ophalen bij betrokkenen en het maken van gedegen
afwegingen. De zorg is dat opnieuw het proces van cocreatie in het gedrang
zou komen. Ook speelt mee dat materialen en personeel schaars en kosten
hoog zijn op dit moment, waardoor mogelijk minder van de plannen
gerealiseerd zou kunnen worden voor het bedrag dat beschikbaar is. De MR
ziet daarentegen geen zwaarwegende redenen waarom de verbouwing niet
plaats zou kunnen vinden in de zomervakantie van 2023.
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Zodra er meer helderheid is over de kosten van de verbouwing, na 20 mei,
zal met de aannemer samen naar de verbouwing gekeken worden. Daarna
zal een reële begroting opgezet gaan worden. De MR wordt hiervan op de
hoogte gebracht, zodat zij een advies kan uitspreken wanneer er een besluit
wordt genomen over de geplande uitvoering van het project.

Personeelsbeleid
Er staat een vacature voor onder-, midden- en bovenbouw uit. Deze week
zijn er enkele gesprekken gepland. Dit met oog op formatieruimte die
halverwege komend jaar zal ontstaan (1,4 FTE), onder andere door de
pensionering van Juf Lia op 1 januari 2023. Te verwachten formatieruimte
bedroeg 2,4 FTE, maar met de komst van een nieuwe collega in het nieuwe
schooljaar, resteert er 1,4 FTE.

5 gelijke dagen model
Martijn en Adewei hebben onderzocht hoe de pauze-opvang binnen een 5
gelijke dagen model op andere scholen wordt geregeld en hebben samen
met het team nagedacht over hoe de pauzes ingevuld zouden kunnen
worden. Er zijn twee opties geformuleerd waarover vervolgens is gestemd.

optie 1: doorgaan tot 2u en dan een lunchmoment na 2 uur tot half 3

optie 2: half uur pauze rond lunchtijd (evt. in shifts). Opvang door
bijv. onderwijsondersteunend personeel (oop), inhuur etc. Waarbij
wel de zorg is uitgesproken dat oop niet kan connecten met het team
als zij de pauze-opvang doen.

Meerderheid van het team kiest voor optie 2.
Koen neemt deze keuze mee naar het MT en bepaalt welke routing gevolgd
gaat worden en welke mogelijkheden voor pauze-opvang er zijn. Na een half
jaar zal er worden geëvalueerd. Na een jaar wordt teruggekeken of we op
deze manier door kunnen gaan. Deze procedure is ook met het team
gedeeld.

Teamontwikkeling
Volgend jaar richt scholing zich op expliciete directe instructie (EDI) en cloze
reading. Sommigen hebben EDI al gevolgd (4); het sluit heel mooi aan bij
directe instructie, de instructievorm die nu wordt gebruikt. Cloze reading
gaat over het integreren van begrijpend lezen in andere domeinen.
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Koen gaat een studie 'impact op leren' doen. Deze studie doet hij ook ikv
opleidingsvereisten die de herregistratie Directeur (RDO) stelt. Bouw
teamleiders doen een lichte variant hiervan. Opleiding start komend
schooljaar en is t/m mei 2023. De studiebelasting is zo'n 10u per week. De
variant die de bouw teamleiders volgen, combineert werk en opleiding. In
september start Gerda de training voor schoolopleider. Op elke school is er
één schoolopleider en er is één bovenschoolse opleider, die zich met deze
opleiding verder gaan professionaliseren.

Werving nieuw lid MR (oudergeleding – voorzitter)
Maartje zal een vacaturetekst samenstellen. Dit zal als los item gepubliceerd
worden. Daarnaast wordt ook een aankondiging in de nieuwsbrief gedaan.
Deze profielschets dient ook duidelijk te zijn over de verwachtingen (oa. 4
jaars termijn vervullen).

Wat verder ter tafel komt
Verkeersveiligheid blijft een punt, ondanks aanpassingen in de fysieke ruimte
en ook de aanwezigheid van de wijkagent. Wouter (partner Maartje) zal
contact opnemen met Koen om verdere mogelijkheden te bespreken, vanuit
zijn ervaringen hiermee.

Afsluiting
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