Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Leidse Buitenschool 2020-2021
Oudergeleding: Carlo Poels, Ronald de Goede (t/m november 2020), Ivo Fernhout (per december
2020), (vacature voor een 3e ouder)
Personeelsgeleding: Georgina van der Voort (voorzitter), Conny Sousa (penningmeester), Marike
van Gulik (t/m juni 2020), Wilma Gudmundsson (tot november 2020).
De MR is in schooljaar 2020-2021 in totaal 6 keer bij elkaar gekomen, grotendeels digitaal door de
Corona-pandemie. Tijdens deze vergaderingen lichtte directeur Tessa van de Griend toe hoe het op
school gaat en wat nodig is om goed te draaien. Ook kwam aan bod welke beslissingen genomen
moeten worden, die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf.
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.
Bijgaand een greep uit de onderwerpen die besproken zijn:
Corona-pandemie
Tijdens de corona-pandemie heeft de LBS vaak moet schakelen en aanpassen naar aanleiding van
nieuwe maatregelen. 40% van het totale aantal leerlingen heeft de school kunnen opvangen. De
onderwijs-zorggroepen zijn open gebleven. De MR is meegenomen bij de besluitvorming, waarbij
de MR kritisch kon meedenken over opvang, regels in school en afwegingen die gemaakt moesten
worden, bijvoorbeeld over het (niet) afnemen Cito-toetsen.
Vijf gelijke dagenmodel
Gedurende dit schooljaar is uitgebreid met de MR gesproken over de wens en plan van aanpak om
te onderzoeken of ouders van de LBS achter het voornemen staan een Vijf gelijke dagenmodel in
te voeren. De MR is voorstander van dit model, omdat uit onderzoek blijkt dat meer structuur en
een kortere schooldag helpt bij leerprestaties en minder vermoeidheid. De oudergeleiding van de
MR vraagt wel specifiek aandacht voor onderzoek naar mogelijkheden voor BSO (ook op school
zelf) en eventuele knelpunten bij taxivervoer. In werkgroepen worden deze punten uitgewerkt en
naar draagvlak gekeken.
Naar aanleiding van het onderzoek bij ouders, waarvan 65% van de stemmers voorstander is van
het Vijf gelijke dagen model, is ingestemd met deze nieuwe lestijden. Het gaat in per schooljaar
2021-2022.

Inkoop jeugdzorg
Er wordt veel versnippering ervaren. De wens is het aanbod meer te centraliseren op school. Iedere
school krijgt een bepaalde formatie (0.3 of 0.5 fte) op school aan jeugdhulp, waardoor jeugdhulp
sneller kan worden opgestart. De vraag is gesteld of de LBS een pilot wil draaien in overleg met
Cardea. De MR bespreekt onder meer het belang van het voorkomen van thuiszitters.
Begrotingen 2021
Wat betreft de eigen begroting van LBS kwamen er vragen van ouders over de bekostiging vanuit het
Samenwerkingsverband (SWV). Het gaat om de extra gelden voor de Kansklas. In de begroting van
2020 was dit al opgenomen, het SWV heeft de aanvullende bekostiging voor 2020 betaald. Ook de
volumebekostiging voor de leergroepen Plus zijn betaald. Voor de constructie voor de leergroepen
Plus geldt dat die leergroepen voor 12 kinderen bekostigd wordt. Als er 11 leerlingen in de groep
zitten, wordt dit aangevuld tot 12 leerlingen.
De LBS is van 2020 naar 2022 naar een plusbegroting gegaan. De begrote minbegroting in 2020 (-€
28k) en 2021 (-€105) werd veroorzaakt door de extra inzet van personeel op het

lerarenondersteuningsfonds en de extra dotatie i.v.m. de verduurzaming van de school. Hierdoor is
er een akkoord gegeven op het indienen van een minbegroting. Naast financiële overwegingen wordt
bij investeringen ook meegewogen wat het team aan kan aan veranderingen (dit bijvoorbeeld t.a.v.
de hoeveelheid nieuwe methodes). Voor 2020 was een negatief resultaat van € 28k begroot. Het
resultaat einde jaar was echter € 40k positief. Dit betekent een positieve afwijking van € 68k.
De MR spreekt waardering uit voor de goede cijfers. De begrotingen zijn aangenomen.
Ook is het Jaarplan goedgekeurd door alle MR leden.
Voor het leerjaar 2021-2022 zijn weer meerdere MR-vergaderingen gepland. Om de MR te kunnen
bereiken met vragen of opmerkingen: mr.lbs@aloysiusstichting.nl

