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Notulen MR-vergadering Ludgerusschool –  30 november 2022

Aanwezig: Aart, Gerda, Ilona, Jelle, Jos, Maartje, Koen en Karin
(afgevaardigde GMR).
Afwezig: nvt
Voorbespreking: 19.00 uur
Vergadering: 20:09 uur (eindtijd 21:50 uur)
Locatie: Lerarenkamer Ludgerusschool

1. Opening, mededelingen en mail
Welkom bij de MR Ilona!
Er zijn geen mededelingen of ingekomen mail.

2. Vaststellen agenda
Koen zou graag een update geven over groep 4 en 8.

De MR vraagt zich af of er een schoolveiligheidsplan is (waarvoor geldt
dat zij instemmingsbevoegdheid heeft).

We spreken beide punten onder agendapunt 6.

3. Notulen vergadering 10 oktober 2022 (zie bijlage: Notulen MR
10 oktober 2022)

Notulen zijn vastgesteld. Voor de volgende vergadering zullen we
voorafgaand ook de agenda via Parro delen. Eerder spraken we ook af om
in de nieuwsbrief melding te maken van de plaatsing van de notulen op
de website.

4. Verbouwing Ludgerusschool (zie ter informatie bijlage: concept
technische omschrijving, e-mail met reactie Thera en Martijn
en e-mail aan aannemers), bespreekpunten:

a. Globale procesplanning en adviesmoment MR
Koen heeft alle stukken doorgestuurd naar de MR. Er is een tweetal
aannemers gevraagd een offerte uit te brengen. De offertes komen
medio januari 2023 binnen. Deze worden dan in aanwezigheid van
bureau Bos besproken met de MR. De verbouwing zou moeten
beginnen in de meivakantie van 2023. Rondom de herfstvakantie
zou de verbouwing gereed moeten zijn.
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Koen zou graag extern de communicatie vorm gaan geven rondom
de verbouwing. De MR gaat akkoord met de externe communicatie
rondom de aanstaande verbouwing onder de voorwaarde dat de MR
volledig betrokken blijft bij de vervolgstappen.

b. Onderzoek mogelijkheid ventilatie
De kosten komen op EUR 20.000,-- excl. BTW per lokaal. Bij 10
lokalen komen dan de totale kosten op EUR 200.000,-- excl. BTW.
Ludgerus heeft momenteel een vast energiecontract t/m
2025-2026. Hoeveel gas er verstookt wordt op school heeft Koen
niet paraat. We spreken af dat we dit onderwerp blijven bespreken
binnen de MR. Koen gaat een aparte meeting inplannen met Jos en
Jelle om dit onderwerp nog wat verder uit te diepen.

Er is aanvullend budget gekomen van ongeveer EUR 200.000,--
voor nieuwe meubels in de klassen.

5. Vaststelling taakbeleid c.q. taakverdeling lopend schooljaar
(Cupella).

a. In het vorige MR-overleg bespraken we dat de PMR erop toeziet
dat dit juist wordt uitgevoerd.

Alle scholen moeten aan dit model voldoen. Het betreft geen model
voor “afrekening”. De data zal gebruik worden voor inzicht m.b.t.
de bezetting.

6. Updates (mondelinge toelichting):
a. Rekensubsidie (zie ter informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/sub
sidie-en-hulpteams-voor-scholen-om-hun-onderwijs-te-verbeter
en)

b. Studiedag en professionalisering
c. Uitval (ivm ziekte) leerkrachten
d. Gym
e. Middagpauze in 5-gelijke-dagenmodel

De subsidie ad EUR 218.147,-- voor het verbeteren van het
onderwijs in de basisvaardigheden (specifiek: rekenen) is
toegekend! Maartje gaat vanuit haar expertise ondersteunen in de
uitwerking van het programma.
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De studiedag is op 28 november geweest. De verbouwing is
uitvoerig besproken. Ook is er gewerkt aan het benutten van de
mogelijkheden van Google classroom.
Het 5-gelijkedagenmodel is geëvalueerd op de studiedag. De
uitkomst zal bij het volgende MR-overleg besproken worden.

Uitval ivm ziekte leerkrachten is toegelicht door Koen. Ludgerus zit
boven formatie (0,8 fte) qua bezetting. De uitdaging zit in de
ad-hoc invulling van uitval door ziekte. Ludgerus is hierdoor in
staat om zonder onderbreking de lesuren in te vullen.
In groep 4 wordt Kim vervangen door Alida en Annelies. Alida heeft
eerder voor deze groep gestaan en kent de kinderen dus al.

In groep 8 zal Rens vervangen worden door Lia en Karin. Koen is in
gesprek met een nieuwe leerkracht voor 4 dagen die structureel
invulling zou kunnen geven aan groep 8. Dit kan eventueel lopen
via de stichting. De schooladviezen worden door een andere
leerkracht uitgevoerd. Koen geeft dit de nodige aandacht. Ook de
communicatie naar bezorgde ouders wordt door Koen gedaan. Aart
geeft aan eventueel hulp te kunnen bieden.

Koen zou graag een boven-schoolse gymleraar aantrekken om zo
de kosten te delen. Dit zou bijvoorbeeld via de stichting kunnen
lopen. Niet alle leerkrachten mogen namelijk gymles geven, het is
dus een uitdaging om de gymlessen goed in te vullen.

De MR zou graag inzage krijgen in het schoolveiligheidsplan. Koen
gaat dit aanleveren.

7. GMR (zie ter informatie bijlage: Model Jaarplan GMR, notulen
GMR-MR)

Karin en Gerda geven een verslag van de laatste GMR. De notulen zijn
bijgevoegd. Advies is dat de agenda en notulen van de MR met de
leerkrachten, ouders en GMR gedeeld kunnen worden om zo meer
betrokkenheid te creëren. De communicatie richting ouders zou via
hetzelfde medium (Parro) moeten verlopen. De kascontrole van de OC is
een punt van aandacht. Dit gaat op Ludgerus op de juiste manier.

Suggesties vanuit GMR:
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Vraag aan directeur:
Hoe kan oudere leerkracht vitaal blijven?
Hoe verloopt samenwerking met KPOA?
Wat is beleid omtrent veiligheid?

Bovenstaande punten gaan we bespreken in de volgende MR vergadering.

8. Vooruitblik volgend overleg (zie bijlage Jaarplanning MR)
Volgend MR overleg staat gepland voor 17 januari 2023. We hebben dan
een volle agenda. Wellicht moeten we selectief zijn in de vaststelling van
de agenda.

9. WVTTK
Verkeersveiligheidscommissie zullen we binnenkort uitnodigen bij de MR
vergadering.

Koen vraagt aan Maartje om een moment te prikken om het plan voor de
besteding van de subsidiegelden verder uit te werken.

Karin vraagt hoe de samenwerking tussen SKOSS en KPOA leeft onder het
personeel en ouders. Koen stelt voor om dit tijdens een personeelsoverleg
te vragen aan de leerkrachten. Bij de ouders lijkt dit niet echt te spelen.
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