
Aanwezig [online]: Eva, Frank, Frieda, Jasper, Yvonne en Linda. 

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 24 augustus 2020 worden met wat aanpassingen goedgekeurd. 
- Jasper zal de aangepaste notulen naar Linda mailen, zodat zij ze op de website kan zetten. 

[Actie: Jasper en Linda] 
- De actiepunten op de actielijst worden doorgenomen: 

- De notulen van de vergadering van 22 juni zijn op de website van de school gepubliceerd. 
- De schoolgids is klaar en beschikbaar via de website van de Klaverweide. 

- Naar aanleiding van de notulen: 
- Linda vertelt dat er overleg is geweest over het wijkondersteuningsplan (WOP).  

- Er wordt momenteel op basis van de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de zeven 
basisscholen in Almere Haven een nieuw WOP document opgesteld. Hierin wordt een 
dekkend aanbod voor alle zorgbehoeften in Almere Haven geregeld.  

- De samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen in Almere Haven is een 
terugkerend punt van zorg, dat ook in het WOP naar voren zal komen. 

- De vergaderingen over het WOP worden voorgezeten door Passend Onderwijs Almere om 
een dekkend aanbod binnen Almere Haven te garanderen. 

3. Directie. 
- Personeel. 
- Er is één leerkracht uitgevallen, wat veel last voor de groep heeft veroorzaakt. 

- Om meer stabiliteit in de begeleiding van die groep te brengen gaan ze van drie leerkrachten 
per week structureel naar twee (2+3 dagen). Beide leerkrachten komen uit de invalpool. Eén 
van de twee is al sinds het begin van het jaar bij deze groep, terwijl de ander nu begint. 

- Inspectie. 
- De onderwijsinspectie is onlangs bij de Klaverweide langs gekomen voor een zogenaamd 

verificatieonderzoek. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de uitvoering van het 
herstelplan dat enige tijd geleden door het ASG bestuur is opgesteld. 
- Dit herstelplan was gericht op verbetering van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur binnen de 

ASG. Dit betreft met name de manier waarop het bestuur ervoor zorgt dat scholen over alle 
voor hen nodige informatie beschikken. 

- Tweeënhalf jaar geleden is begonnen met de uitvoering van een overkoepelend kwaliteitsplan, 
inclusief een kwaliteitsagenda, regelmatig overleg en training. Inmiddels wordt er planmatig 
en cyclisch gewerkt binnen de kwaliteitszorg van de ASG. 

- Het verificatieonderzoek resulteert niet in een oordeel, maar alleen in een presentatie van de 
bevindingen die relevant zijn voor het herstelplan.  

- Het bezoek van de inspectie werd door de schoolleiding positief ervaren. De inspecteurs hadden 
op een aantal zaken nuttige feedback, en waren vooral geïnteresseerd in het integratiebeleid van 

 

     Notulen MR 
       5 oktober 2020



de school voor nieuwe leerkrachten, en de veranderende houding van het ASG bestuur ten 
opzichte van de school. 

- Frieda draagt namens de CMR bij aan het verificatieonderzoek. 
- De uitslag van het onderzoek zal via de clusterdirecteur gecommuniceerd worden. 

- Corona. 
- Iedereen in de school is inmiddels gewend aan de maatregelen rondom covid19. Zelfs de nieuwe 

kinderen bij de kleuters doen al snel mee met alles. 
- Het afscheid nemen voordat de kinderen de school ingaan was even wennen, maar inmiddels 

lijken zowel ouders als leerkrachten er ook de voordelen van te zien. Het is ’s ochtends een 
stuk rustiger in school op deze manier, en klassen kunnen ook echt om half negen beginnen. 

- Ouders missen wel de blik in de klas, en vinden het moeilijk dat ze niet zelf kunnen zien wat 
hun kinderen nu aan het doen zijn. Leerkrachten proberen hierin te helpen door regelmatig 
updates te sturen via Social Schools. 

- Zowel ouders als leerkrachten missen ook het informele contact dat eerder bestond bij het 
brengen en halen van kinderen. Er wordt gezocht naar oplossingen hiervoor. 

- De telefoon en Social Schools worden veel gebruikt. Aan Google Classroom en Microsoft Meet 
moet nog wat gewend worden. 

- De voorstellingen zullen een andere vorm dan gebruikelijk moeten aannemen dit jaar. 
- Ook de sinterklaas- en kerstvieringen kunnen niet zoals gewend gevierd worden. 

- Er wordt gezocht naar geschikte en realiseerbare alternatieven. 
- Er wordt voorgesteld dat we in deze tijden helemaal anders moeten denken, en dat we deze  

gelegenheden op creatieve of originele manier zouden kunnen invullen. 
- Er wordt ook benadrukt door de MR dat hoe de vieringen ook ingevuld worden, er in ieder 

geval goede en tijdige communicatie nodig is. Alle tradities worden doorbroken, en er is veel 
onzekerheid onder ouders. Goede communicatie van plannen en de onderliggende redenaties 
wordt daarom extra gewaardeerd. 

- Er zijn in principe voorrangstesten beschikbaar voor leerkrachten met corona-achtige klachten. 
De GGD zit echter erg vol, zodat hier nog niet veel van te merken is. 

- De ASG heeft ook eigen tests ingekocht, die binnen een dag uitsluitsel kunnen geven. 
- Dit is met name in de herfst belangrijk, omdat leerkrachten met verkoudheidsklachten of met 

huisgenoten met verhoging, niet naar de Klaverweide mogen komen.  
- De school maakt een stappenplan om met een mogelijke grote uitval om te gaan. Google 

Classroom en Microsoft Meet bieden waarschijnlijk mogelijkheden hierin. 
- Omdat leerkrachten soms pas ’s ochtends merken dat ze verkoudheidsklachten hebben, komt het 

voor dat de school pas ’s ochtends de ouders kan informeren over een uitgevallen leerkracht. Als 
het echt nodig is verzorgt de school in die gevallen opvang voor kinderen. 

- Ook voor kinderen die met lichte corona-achtige klachten thuis moeten blijven wordt gewerkt 
aan aanbod van lesmateriaal. 

- Er wordt nogmaals benadrukt dat in deze tijd goede communicatie cruciaal is. Dat geldt ook voor 
de timing van wanneer welke berichten verzonden worden. 

4. MR intern. 
- GMR. 
- De nieuwe CMR heeft zijn eerste vergadering gehad en functioneert goed.  
- Frieda maakt deel uit van de commissies voor onderwijs en personeel. 
- De GMR-PO heeft ook vergaderd, en is op zoek naar manieren om de achterban (MR in de 

scholen binnen de ASG) beter bij zijn werk te betrekken. 

-



- AR. 
- De suggestie om de organisatie van de AR anders aan te gaan pakken is goed positief en 

begripvol ontvangen binnen de AR.  
- De AR is meteen met commissies voor specifieke evenementen gaan werken.  
- De MR stelt voor om op een gegeven moment een evaluatie van de nieuwe werkwijze in te 

plannen. 
- Het is nog onduidelijk welke evenementen dit jaar door kunnen gaan, en in welke vorm. 
- Er wordt voorlopig nog geen MR-AR overleg gepland. 

- Speerpunten. 
- Er wordt geopperd dat de MR speerpunten kan formuleren waar dan dit jaar extra aandacht aan 

besteed kan worden.  
- "Communicatie" wordt voorgesteld als een geschikt speerpunt. 

- Dit kan zowel communicatie tussen de MR en ouders, als communicatie tussen de school en 
ouders omvatten. 

- Een terugkerend probleem in beide is de vraag hoe een laagdrempelige manier gerealiseerd 
kan worden om input van ouders te krijgen.  

- Alle MR leden zullen nadenken over mogelijkheden, en hier volgende vergadering over verder 
praten. 
[Actie: allen] 

5. Overig. 
- De geplande aanschaf van een camera voor de school wordt nog even uitgesteld. Er blijkt 

geen technische ondersteuning voor te zijn vanuit de ASG, en het is de vraag of de camera 
nog wel nuttig is nu het erop lijkt dat de meeste voorstellingen niet door zullen gaan. 
Bovendien is het onduidelijk of filmen binnen de school toegestaan is binnen de huidige 
privacy-wetgeving 

6. Rondvraag. 
- N.v.t. 

7. Vergaderplanning MR. 
24 augustus 2020 ( ✔ ) 
5 oktober 2020  ( ✔ ) 
9 november 2020  (    ) 
12 januari 2021  (    ) 
8 maart 2021  (    ) 
19 april 2021   (    ) 
14 juni 2021   (    ) 

8. Kasboek. 
- Huidig totaal: € 535. 
- Geen inkomsten en uitgaven sinds vorige vergadering. 



9.  Actielijst. 
  Allen: - Bedenk ideeën voor het realiseren van laagdrempelig  
       contact met ouders.       (    ) 
  Linda: - Publiceer de meest recente notulen op de website   (    )  
    - Aangeven op de website dat het schoolplan en jaarplan  
       opgevraagd kunnen worden      (    ) 
  Jasper: - Stuur de meest recente notulen (voor de website) naar Linda  (    )


