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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 8 maart 2021 worden na een kleine tekstuele aanpassing goedgekeurd. Jasper 

zal ze doorsturen naar Linda, en die zal ze online zetten. 
[Actie: Jasper & Linda] 

- Naar aanleiding van de notulen: 
- Alle geplande acties op de actielijst zijn uitgevoerd. 

3. Directie. 
- Corona 

- De laatste weken zijn er verschillende besmettingen geweest in de school. 
- Groep acht zit momenteel in quarantaine. Bij terugkomst zullen zij meteen de IEP toets 

moeten doen. 
- Het gehele team is al verschillende keren collectief getest. 

- Op het moment zijn er geen besmette leerlingen of leerkrachten meer. 
- De nasleep van alle besmettingen is wel groot. Verschillende leerkrachten zitten nog geheel 

of gedeeltelijk thuis. Verschillende groepen hebben noodgedwongen thuisonderwijs gehad 
en/of met invallende leerkrachten gewerkt.  
- De rek is er inmiddels uit: de school heeft geen invallers meer over, en leerlingen over 

groepen of leerkrachten mag niet i.v.m. de corona-regels. 
- Leerkrachten krijgen binnenkort beschikking over zelftesten. Bij daadwerkelijke klachten 

dient nog steeds een test door de GGD gedaan te worden. 
- De MR raadt aan ouders op de hoogte te blijven houden. Ook al zijn er inmiddels geen 

leerkrachten meer besmet met corona, de nasleep en de effecten van de besmettingen zijn 
nog wel zodanig dat ouders graag willen weten wat er gaande is. 
- De MR heeft meermaals gehoord dat de communicatie en brieven tot nu toe erg 

gewaardeerd werden door de ouders. 
- Ook als er geen nieuws is willen ouders graag op de hoogte blijven. Goede communicatie 

voorkomt dan ook het ontstaan van verkeerde beeldvorming en geruchten. 
- De school zal aan het eind van de vakantie in ieder geval het noodplan communiceren, 

en dan ook verder gaan met regelmatige communicatie richting de ouders. 
[actie: Linda] 

- Jaarplan 
- Het opstellen van het jaarplan heeft mede door de gevolgen van corona vertraging opgelopen. 

- Formatie 
- De Klaverweide heeft twee versies van het formatieplan bij de ASG ingediend. Eén voor 10 

groepen, en één voor 11 groepen. 
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- Er is extra geld voor onderwijs beloofd door het ministerie, in het kader van het zogenaamde 
NPO programma. Dit is een eenmalige extra bijdrage gedurende twee jaar, bedoeld om de 
door corona opgelopen achterstanden te helpen wegwerken. 
- Dit programma is nog niet goedgekeurd, en het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het 

precies gaat. 
- Het gels is in ieder geval niet vrij te besteden, maar moet gaan naar doelen die voorkomen 

op een nog op te stellen lijst van "bewezen interventies". 
- Dit maakt het moeilijk voor de school om op deze extra gelden te anticiperen. Het is 

bijvoorbeeld nog niet duidelijk of het ingezet mag worden om extra leerkrachten aan te 
trekken. 

- Indien mogelijk wil de Klaverweide dit extra geld in ieder geval gebruiken om komend jaar 
wederom twee groepen 3 te creëren. De huidige groepen 1 en 2 hebben veel onderwijs 
gemist, en online onderwijs werkt voor deze leeftijdsgroep niet goed. Vanuit deze groepen 
zullen er komend jaar 36 leerlingen doorstromen naar groep 3. Een combinatiegroep is in 
principe mogelijk, maar gezien de al opgelopen achterstanden zou verdelen in 2 groepen 
een stuk beter zijn. 

- Als de extra gelden vanuit het NPO programma na twee jaar opdrogen, moet vanuit deze 
groep leerlingen en de huidige groep 3 leerlingen sowieso een combinatieklas gecreëerd 
worden. 

- De verdere besteding van het NPO programma moet nog worden besproken. De directie wil 
graag ook iets doen voor de groepen 7 en 8. 

- Het talentenlab zal waarschijnlijk ten einde komen, om plaats te maken voor een extra 
groep. 

- Zonder het extra geld uit het NPO programma komt De Klaverweide in het formatieplan 0.5 fte 
aan leerkrachten tekort. 

- Nieuwe leerlingen 
- Er zijn bijzonder veel aanmeldingen voor nieuwe leerlingen die over anderhalf jaar op de 

Klaverweide hopen te beginnen.  
- Dit wordt mede veroorzaakt door de hernieuwde leerlingenstop van De Regenboog. 

- De Regenboog heeft zonder overleg met of mededeling naar de Klaverweide een totale 
leerlingenstop tot 2023 aangekondigd. Voor een flink gebied in Almere Haven is de 
Klaverweide door deze beslissing nog de enige overgebleven buurtschool. 

- De Klaverweide zit echter ook al vol; zowel qua capaciteit van het gebouw, als qua  
beschikbare leerkrachten.  

- De kleuterklassen zitten eigenlijk nu al aan hun maximum capaciteit voor begin komend 
jaar. 

- De directie van De Klaverweide heeft dit probleem voorgelegd aan de clusterdirecteur, die 
zal gaan overleggen met het (overkoepelend) bestuur van De Regenboog. 

4. MR intern. 
- GMR / CMR 

- De CMR heeft op 17 maart een online bijeenkomst met de achterban gehad. Dit ging goed en 
werd erg gewaardeerd door de achterban. 
- Er waren veel vragen over de huidige gang van zaken in de CMR. 
- Het viel op dat de MR van De Klaverweide goed contact onderhoud met de directie, en 

zeker in vergelijking met de MR van andere scholen altijd goed ingelicht wordt door de 
directie. 
- De MR bedankt de directie hiervoor. 



- AR / MR 
- Afstemming met de AR wordt uitgesteld, aangezien de AR op het moment niet actief is. 

- MR verkiezing 
- Het adverteren van een beschikbare plaats in de MR heeft niet tot aanmeldingen vanuit de 

ouders geleid. Er zijn due geen verkiezingen nodig, en het huidige MR lid wiens termijn afliep 
blijft voor nog een termijn. 
- Frank zal hierover een bericht naar de ouders sturen. 

[Actie: Frank] 

5. Overig. 
- Er zullen dit jaar schoolfoto’s gemaakt worden, op een corona-veilige manier. 
- Er wordt een vraag van een ouder besproken over de mogelijkheid op school een gezonde 

lunch aan de kinderen aan te bieden. 
- Dit is in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren. Er is geen tijd in het rooster voor de 

benodigde langere lunchpauze, en er is geen geld voor beschikbaar in het huidige budget. 
- De MR raadt de directie aan om een informatiebrief op te stellen over wat De Klaverweide 

onder een "gezonde lunch" verstaat, en om gezond eten als themadag onder de aandacht 
te brengen. 

- Er wordt een vraag van een ouder besproken over het niet beantwoorden van emails. 
- De directie verzekert de MR dat dit in tijden van erge drukte incidenteel wel eens kan 

voorkomen, maar dat hier over het algemeen juist scherp op gelet wordt. 
- Er wordt een vraag van een ouder besproken over gym voor de kleuters. 

- Groepen 3 t/m 8 krijgen van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Voor de groepen 1 
en 2 vullen de eigen leerkrachten dit zelf in. Activiteiten als dansles vallen voor deze 
groepen ook onder de lichamelijke opvoeding. 

- Jasper zal de ouders die vragen gesteld hadden op de hoogte stellen van wat er besproken is.  
[Actie: Jasper] 

6. Rondvraag. 
- Eva gaat van start met haar cursus voor de Gelukskoffer. 
- Activiteiten en uitstapjes mogen dit jaar niet georganiseerd worden van de ASG. Zijn staan 

erop dat alle middelen dit jaar volledig ingezet worden op onderwijs. Er wordt daarom gezocht 
naar een alternatieve markering van het einde van het schooljaar voor groep 8. 

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.              ( ✔ ) 
     - Communiceer het (corona) noodplan aan ouders en 
        zet de regelmatige communicatie over corona door.   (    ) 
  Frank:  - Informeer ouders over de uitslag van de MR verkiezing.  (    ) 
  Jasper:  - Informeer ouders over de antwoorden op hun vragen aan de MR.      ( ✔ ) 

 


