Notulen MR
8 maart 2021

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

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering.

- De notulen van 12 januari 2021 worden goedgekeurd. Jasper zal ze doorsturen naar Linda, en
die zal ze online zetten.
[Actie: Jasper & Linda]

- Naar aanleiding van de notulen:
- Alle geplande stukjes zijn geplaatst in het Klaverblad.
- Alle geplande berichten van de MR naar de ouders zijn gecommuniceerd, maar niet via
Social Schools.

- De notulen zijn gepubliceerd op d website van de Klaverweide.
- Het plaatsen van een QR code in hyperlink bij de brief over de ouderbijdrage lijkt te helpen,
maar het effect is alleen merkbaar meteen na het versturen van de brief. De respons neemt
al snel daarna af, dus er zal later nog een brief verstuurd worden.

3. Directie.
-

Formatie

- Het aantal ingeschreven leerlingen blijft wat achter in vergelijking met vorige jaren, binnen de
gehele Almeerse Scholen Groep (ASG).

- Dit is inherent aan de Corona-tijd, met alle bijkomende onzekerheden en de onmogelijkheid
van ouderbezoeken aan de school.

- De school zal een professioneel filmpje of webinar laten maken om ouders een virtuele kijk
in de school te kunnen laten nemen.

- Er zal ook een bericht in het Klaverblad komen om ouders te vragen over verhuisplannen
en/of plannen om kinderen in te schrijven op school. Een paar kinderen meer of minder kan
een groot verschil maken voor de planning.

- De prognose voor komend jaar ligt nog altijd net boven de 250 kinderen.
- Het formatieplan voor komend jaar wordt gemaakt.
- Er zijn op het moment 37 leerlingen in groep 2. Die zullen volgend jaar waarschijnlijk over
twee groepen drie verdeeld worden. Er zijn op het moment ook twee groepen 3, die
waarschijnlijk door zullen stromen naar twee groepen vier.

- Of dit allebei kan, hangt ervan af of er geld beschikbaar zal zijn om een nieuwe
leerkracht aan te trekken.

- Een mogelijk alternatief is de introductie van een combinatiegroep.

- In komende jaren zal er meer gestuurd moeten worden op het leerlingaantal, en zal de
Klaverweide eventueel een leerlingstop overwegen, ook al past dit eigenlijk niet binnen de
visie van de Klaverweide als buurtschool.

- Sturen op leerlingaantallen wordt bemoeilijkt doordat ouders kinderen steeds vroeger
aanmelden bij scholen.

-

-

Corona

- Twee leerkrachten hebben Covid gehad, een meerdere teamleden zijn getest.
- De uitval kan nog opgevangen worden door de rest van het team, maar er zit niet veel rek
meer in.

- Er ligt een draaiboek klaar voor alle mogelijke scenarios, inclusief alle brieven, protocollen
en beslisbomen die daarbij horen.

- De Klaverweide heeft ook toegang tot een speciaal telefoonnummer van de GGD om snel
antwoorden op vragen (eventueel ook van ouders) te kunnen krijgen.

- Vandaag is er voor het eerst een groep naar huis gestuurd omdat de leerkracht uitgevallen
was. Dit verliep goed.

- De cito toets die normaal gesproken het eerste half jaar test zal ook dit jaar afgenomen
worden, en dienst doen als "nulmeting".

- Er zijn grote verschillen tussen leerlingen te verwachten, als gevolg van het thuisonderwijs
de afgelopen tijd.

- De analyse van de toetsresultaten zal van groot belang zijn voor leerkrachten, om een
beeld te kunnen krijgen van waar alle leerlingen staan.

- Het does is dus niet om leerlingen af te rekenen op hun opgedane kennis.
- Het doel is het identificeren van eventuele achterstanden op zowel leerlingniveau als
groepsniveau, zodat leerkrachten daar in de komende tijd extra aandacht aan kunnen
besteden.

- Er is een zorg dat het thuisonderwijs geleid heeft tot een vergrootte kansongelijkheid. De
leerkrachten houden dit in de gaten, in afwachting van extra middelen.

- Kansarme kinderen worden uitgenodigd om ook tijdens de periode van thuisonderwijs
naar de school komen.

- Er worden inmiddels bijlessen gegeven na schooltijd.

- Er is een kamervoorstel om extra geld beschikbaar te maken voor basisscholen om de
negatieve gevolgen van de covid tijd te bestrijden.

- Het is nog niet duidelijk wat er met dit geld gedaan kan en mag worden, en of het voorstel
door de kamer aangenomen zal worden.

- De Klaverweide anticipeert op het mogelijk beschikbaar komen van extra middelen door
alvast een plan van aanpak te maken.

- Extra moeilijkheid hierbij is wel dat er nog altijd een lerarentekort is, waardoor extra
leerkrachten aantrekken moeilijk is, zelfs als de middelen beschikbaar zijn.

- Sinds de eerste week van februari is de school weer volledig open.
- Inmiddels zijn ook vrijwel alle kinderen op school, en worden er bijna geen kinderen meer
thuisgehouden uit angst voor besmetting.

- Groep 8 gaat niet op kamp dit jaar. Er worden in plaats daarvan drie dagen met activiteiten
gepland.

- Er is dit jaar een musical ingekocht die ook gefilmd zal worden.
-

Personeel

- Groep 7 krijgt weer vier dagen per week les van de eigen leerkracht.

-

Gebouw

- Er is een rapportage gemaakt van de luchtkwaliteit in het gebouw.
- De CMR heeft hiernaar gekeken, en er is geen vervolgactie nodig.
- Er is niets schadelijks of kwalijks gevonden, en de school werkt voor zover mogelijk volgens
de geldende richtlijnen.

-

Begroting

- De voorlopige begroting is gedeeld met de MR en gezamenlijk doorgenomen.
- De MR merkt op dat ideeën voor het opknappen van het schoolplein en het installeren van
zonnepanelen of een groen dak helaas niet gerealiseerd kunnen worden.

- De school is dit jaar wel startlocatie voor de actie "tegel eruit, plat erin", zodat het plein
komend jaar toch nog vergroend kan worden.

4. MR intern.
-

GMR / CMR

- De CMR zal op 17 maart een online bijeenkomst met de achterban hebben om hen te
informeren over de werkwijze van de CMR en de communicatie tussen de CMR en haar
achterban te bespreken.

- Op de agenda staan verder het coronabeleid van de ASG, de begroting van de ASG en
verschillende andere ASG-brede zaken.

-

-

MR verkiezing

- De zittingstermijn van één van de MR leden loopt aan het eind van dit schooljaar af.
- Frank maakt een planning voor een verkiezing aan de hand van het draaiboek dat vorige
keer gebruikt is.
[Actie: Frank]

- Jasper zoekt uit of een online verkiezing realiseerbaar is.
[Actie: Jasper]

5. Overig.

- N.v.t.

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.
Jasper:

- Stuur notulen door naar Linda.

(✔)

Linda:

- Publiceer de meest recente notulen op de website.

(✔)

Frank:

- Maak een planning voor de MR verkiezing.

(

)

Jasper:

- Verken mogelijkheden voor een online MR verkiezing.

(

)

