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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 16 juni 2021 worden goedgekeurd. Jasper stuurt ze door naar Linda, en die zal 

ze online zetten. 
[Actie: Jasper & Linda] 

- Naar aanleiding van de notulen: 
- Eva heeft van ouders gehoord dat ze emails naar de MR hebben gestuurd waar nooit op 

geantwoord is. Het blijkt dat deze emails nooit zijn aangekomen, zelfs niet in de spam map. 
Jasper zal namens de MR excuses aanbieden en uitzoeken wat er gebeurd is. 
[Actie: Jasper] 

3. Directie. 
- Algemeen 

- Het nieuwe jaar is goed gestart, met een volledige bezetting ondanks het aanhoudende 
lerarentekort. 

- Er zijn veel nieuwe leerkrachten, die worden opgenomen en ingewerkt in de Klaverweide 
door de rest van het team. Over het algemeen voelen ze zich snel thuis. 

- Groep zes van vorig jaar is dit jaar opgesplitst in twee kleinere groepen zeven. 

- Er staat een begrotingsworkshop gepland waarover de MR in een latere vergadering nader 
ingelicht zal worden. 

- De schoolgids is bijna klaar. De laatste wijzigingen worden voor 1 oktober ingediend. 
- Tijdens de herfstvakantie zal het grote lokaal gesplitst worden zodat het talentlab tweemaal 

per week terug kan komen. 
-

- Corona 
- Het jaar is van start gegaan met hetzelfde corona-beleid als eind vorig schooljaar. 
- De oudergesprekken kunnen weer live (optioneel), en dit wordt erg gewaardeerd. 

4. MR intern. 
- Algemeen 

- De functieverdeling binnen de MR blijft dit jaar hetzelfde als vorig jaar. 

- GMR / CMR 
- De CMR gaat weer opstarten. Frieda heeft de CMR verlaten. 

- AR / MR 
- De MR zal binnenkort de jaarlijkse kascontrole organiseren voor zowel 19/20 als 20/21.  

[Actie: Frank en Yvonne] 
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5. Overig. 
- N.v.t. 

6. Rondvraag. 
- De MR vraagt of er een vervanging is voor de Klaverdag die vorig jaar niet door kon gaan. 

- Het idee wordt geopperd een vossenjacht te koppelen aan de kinderboekenweek.  
- De AR zou kunnen helpen organiseren en ouders kunnen meedoen als begeleiders van 

groepen kinderen en als vossen. Linda zal vragen of de AR mee wil helpen. 
[Actie: Linda] 

- De MR vraagt of het toevoegen van een QR code aan het betalingsverzoek voor de jaarlijkse 
contributie geholpen heeft. 
- Er zijn veel positieve reacties op gekomen. 
- Het blijkt dat het bedrag en de beschrijving niet aangepast kunnen worden na klikken op de 

QR code. Dit lijkt iets te maken te hebben met de zakelijke bankrekening van de school. 
- Linda zal het gebruik van de QR nog eens benadrukken in het volgende Klaverblad. 

- De MR vraagt naar het gebruik van foto’s en video’s van kinderen. Er zijn een aantal keren 
foto’s gebruikt op de website van kinderen wiens ouders daar geen toestemming voor hadden 
gegeven. 
- De school vindt dit heel vervelend en gaat alle beeldmateriaal op de website en in de 

schoolgids nog eens nalopen. Ook op Facebook is de school over het algemeen voorzichtig 
met het plaatsen van beeldmateriaal. Over de groep-apps en posts van ouders en 
leerkrachten op persoonlijke kanalen heeft de school geen zeggenschap. 
- Tijdens de oudergesprekken de komende tijd zullen de toestemmingsformulieren van alle 

ouders vernieuwd worden. 
- De leerkrachten en ook de ouders die activiteiten begeleiden zullen opnieuw geinstrueerd 

worden. 
- De MR vraagt of er ook wijzigingen n.a.v. de coronamaatregelen gemaakt zijn in het beleid of 

in de school die wel bevallen, en die wellicht ook na de coronatijd volgehouden worden. 
- Dat ouders ’s ochtends niet met de kinderen mee de school inlopen geeft veel meer rust 

aan het begin van de dag en zal zo blijven.  
- Er wordt overwogen een ander inloopmoment voor ouders te organiseren, bijvoorbeeld in 

de middag bij het ophalen. 

7. Vergaderplanning MR. 
8 september 2021 ( ✔ ) 
27 oktober 2021  (    ) 
13 december 2021  (    ) 
7 februari 2022  (    ) 
28 maart 2022  (    ) 
18 mei 2022   (    ) 
22 juni 2022   (    ) 

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



9.  Actielijst. 
  Jasper:  - Stuurt notulen door naar Linda.               ( ✔ ) 
     - Stuurt email naar ouders wiens mail niet is aangekomen.            ( ✔ )  
  Linda:  - Publiceert de meest recente notulen op de website.              (    ) 
     - Vraagt de AR of ze kunnen helpen met de vossenjacht  (    ) 
  Frank & Yvonne: - Plannen kascontrole AR.      (    ) 

 


