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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 5 oktober 2020 worden goedgekeurd. Linda zal ze online zetten.  

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

- De notulen van de vergadering van 24 augustus 2020 staan op de website van de school. 
- Naar aanleiding van de notulen: 

- Er wordt een inventarisatie gemaakt van ideeën over hoe laagdrempelig contact tussen de 
MR en ouders bewerkstelligd kan worden. 
- We kunnen eenmalig een papieren brief verzenden, om ook ouders te bereiken die liever 

geen digitaal contact onderhouden. 
- Het hebben van twee communicatiekanalen schept onduidelijkheid. Het zou beter zijn 

alle communicatie via Social Schools te doen, en geen Whatsapp groep te hebben met 
leerkrachten erin. Dit is ook het standaard beleid. 

- Via het MR account op Social School kunnen we een week voor iedere MR vergadering 
vragen aan ouders of er nog vragen, suggesties of opmerkingen voor de MR zijn. 
[Actie: Eva] 

- Via Social Schools kan ook een berichtje gestuurd worden wanneer de notulen van MR 
vergaderingen online zijn geplaatst.  
[Actie: Linda en Eva] 

3. Directie. 
- Corona. 

- Om het onderwijs zo veel mogelijk te beschermen moet de school een "veilige bubbel" zijn, 
ook voor het personeel. Dit betekent dat er soms streng op de maatregelen gelet moet 
worden, maar ook dat de maatregelen per situatie beoordeeld worden. 
- Externen mogen bijvoorbeeld alleen de school in als dat het onderwijs ten goede komt, en 

het op een veilige manier kan. In dat geval wordt van de externe bezoekers nog altijd wel 
verwacht dat ze een mondkapje dragen en niet in de klassen komen. 

- Er zijn gelukkig nog altijd geen besmettingen onder het personeel. 
- Er is wel een toename van corona besmettingen onder ouders en kinderen. 

- Voor de kinderen wordt in zulke gevallen per groep het thuisonderwijs geregeld. 
- Alle contacten met ouders, inclusief de oudergesprekken, zijn online. 
- De school doet dit jaar niets aan Sint Maarten en volgt daarmee het landelijk beleid. 
- Ook sinterklaas zal dit jaar niet fysiek in de school komen. 

- De AR regelt iets ter vervanging. 
- En ook het kerstdiner kan niet doorgaan, omdat er geen eten gedeeld mag worden. 
- Eva en Linda schrijven een bericht in het Klaverblad over al deze feestdagen, waarin uitgelegd 

zal worden dat alles via het standaard protocol verloopt, en helaas niet anders kan dit jaar. 
Ook zal daarbij uitgelegd worden waarom schoolfruit nog wel verstrekt kan worden. 
[Actie: Eva en Linda] 
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- Alle scholen binnen de ASG hebben subsidie gekregen waarmee extra naschools onderwijs 
gerealiseerd kan worden. 
- De Klaverweide zal dit met name inzetten voor kinderen die tijdens de corona pandemie 

slechter zijn gaan presteren, en met name voor leerlingen in groepen 4 tot en met 7. 
- Er wordt naschools onderwijs ingekocht bij een externe partij. Dit zal voldoende zijn voor 

47 leerlingen, gedurende 30 weken. Die leerlingen krijgen dan extra onderwijs in ofwel 
rekenen, ofwel begrijpend lezen. Om mee te doen zullen ouders en kinderen zich moeten 
committeren voor de volle 30 weken.  

- Evaluatie rekenonderwijs 
- De Klaverweide heeft enige tijd geleden een kwaliteitsplan rekenen opgesteld. De resultaten 

gaan echter te langzaam omhoog. 
- De Klaverweide maakt nu gebruik van een pilot project binnen de ASG. 

- Als onderdeel van de opleiding van een "kwaliteitsteam" zijn hypotheses opgesteld over 
mogelijke oorzaken voor de achterblijvende resultaten binnen het rekenonderwijs aan de 
Klaverweide. Begeleiders van de opleiding zijn op de Klaverweide geweest om samen met 
vier teamleden van de Klaverweide de hypotheses te testen. 

- Eind november volgt een terugkoppeling met de Klaverweide inclusief een beleidsmatige 
aanbeveling. 

- Begroting  
- De begroting is nog niet officieel goedgekeurd, maar er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit 

de ASG. 

- Oudertevredensheidspeiling 
- De oudertevredensheidspeiling wordt waarschijnlijk uitgezet in april, net voor de meivakantie. 

- Hoe de peiling gedaan zal worden (door een extern bedrijf, of via de eigen website van de 
Klaverweide) is nog niet besloten. Dit zal in januari verder met de MR besproken worden. 

- Personeel 
- Groep 7 krijgt momenteel les van twee invallers, met steun van het team. Dit is zwaar, maar 

op het moment de enige mogelijkheid. Alle teamleden doen wat ze kunnen. 
- Ook groep 6 heeft twee dagen per week een invalkracht. Deze invaller werkt al langer bij de 

Klaverweide en functioneert goed binnen het team. 
- Op de Klaverweide doen dit jaar vier studenten hun stage. 

4. MR intern. 
- GMR / CMR 

- Er worden twee nieuwe leden (1 ouder en 1 leerkracht) gezocht voor de GMR-PO. Die is op dit 
moment ondervertegenwoordigd ten opzichte van de GMR-VO. 

- Er komt een email van de GMR met updates, met name over de corona-situatie. 
- De verslagen van de CMR-vergaderingen worden met de MR gedeeld. 
- Frieda heeft deelgenomen aan een recente gesprek met de inspectie. 

- Er werd veel doorgevraagd naar zowel het contact tussen het centrale bestuur en de 
individuele scholen, als naar de medezeggenschap binnen de ASG. 

- De samenwerking tussen de CMR en het bestuur loopt nu goed. 
- Dit jaar is het laatste jaar dat Frieda in de CMR zal zitten. 



- AR 
- De nieuwe structuur van de AR werkt goed. 
- De rollen van penningmeester en voorzitter worden door een ouder en leerkracht samen 

gevuld. 
- De kascontrole van eind juni is nog niet helemaal rond, en moet nog door de MR worden 

goedgekeurd. 

5. Overig. 
- N.v.t. 

6. Rondvraag. 
- Eva neemt in januari deel aan een training van 'de gelukskoffer', en kan daarna misschien ook 

een keer op de Klaverweide langskomen als gelukscoach. 

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. 
  Linda:  - Publiceer de meest recente notulen op de website,    (    )  
  Linda en Eva: - Schrijf stuk in Klaverblad over Sinterklaas, kerst, en schoolfruit (    ) 
     - Verstuur een bericht via het MR account op Social schools 
     als de notulen online zijn.      (    ) 
  Eva:  - Vraag een week voor de volgende vergadering via het MR  
     account op Social schools aan ouders of er vragen, suggesties 
     of opmerkingen voor de MR zijn       (    ) 
  


