Notulen MR
27 oktober 2021

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

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering.

- De notulen van 8 september 2021 zijn nog niet gedeeld met de MR. Jasper doet dat zo snel
mogelijk.
[Actie: Jasper]

- Naar aanleiding van de notulen:
- Linda heeft de QR code voor de ouderbijdrage nogmaals genoemd in het Klaverblad.
- De kascontrole van de AR is nog niet uitgevoerd omdat de AR nog bezig is het verslag in
orde te maken. Dit zal zo snel mogelijk gedaan worden
[Actie: Frank & Yvonne]

- Op het moment is de betrokkenheid van ouders bij de AR erg laag.
- De MR suggereert dat het nuttig zou zijn om reclame voor de AR te maken bij met name
de ouders van leerlingen in de onderbouw, die vanwege de aanhoudende coronamaatregelen nog geen actieve AR hebben meegemaakt.

- De vorige keer voorgestelde vossenjacht is gedaan en was een succes.
- Het evenement was snel geregeld, en veel ouders hebben geholpen.
- Alle deelnemers (leerlingen, leerkrachten en ouders) vonden het een leuk evenement.
- Voor de jonge leerlingen was het vermoeiend, maar dit werd niet als probleem ervaren.
- Tijdens de herfstvakantie is een begin gemaakt met de verbouwing van het grote lokaal.
- Dit is nu gesplitst in twee normale lokalen. De kozijnen en deuren in deze lokalen zullen
tijdens de kerstvakantie geplaatst worden.

- Het talentlab zit nu twee ochtenden per week in één van de nieuw gecreëerde lokalen.
- Er is geen reactie gekomen op de mail die Jasper heeft verstuurd naar de ouders wiens email
niet bij de MR was aangekomen. Het MR emailadres blijkt wel gewoon te werken met testmails
vanuit buiten de school.

3. Directie.
-

Algemeen

- De Klaverweide is (steekproefsgewijs) geselecteerd door de onderwijsinspectie voor een
themaonderzoek. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden in het jaarverslag van de
inspectie om de themas waar volgend jaar extra aandacht aan besteed wordt vast te
leggen. Voor de Klaverweide zal het themaonderzoek draaien om de verzorging en
effectiviteit van passend onderwijs, en dan met name in de midden- en bovenbouw. Er zal
een beknopte terugkoppeling naar de school komen, maar geen waardeoordeel.

-

Instroom
-

- Er zijn weer veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen.

- De Klaverweide neemt vooralsnog gewoon nog nieuwe aanmeldingen aan, maar de grens
van het haalbare komt snel in zicht.

- Er wordt hierover binnen heel Almere overleg gepleegd tussen schoolbesturen. Zeker met
het aanhoudende leerkrachtentekort leidt deze situatie tot grote druk op de scholen.

- In de begroting die nog goedgekeurd moet worden vraagt de Klaverweide om geld voor
een extra leerkracht. Zodra de begroting is goedgekeurd zal daarnaar gezocht gaan
worden. Er is al een lokaal klaargemaakt voor een eventuele instroomgroep.

- De MR merkt op dat keuzes die nu gemaakt worden nog vele jaren effect zullen hebben.
Een extra instroomgroep nu betekent een extra klas zolang zij op school zitten.

- Het bestuur is zich hiervan bewust en geeft aan dat er binnen de scholengroep nu al
leerlingen de hele stad doorgeschoven worden. De clusterdirecteur heeft dit probleem
hoog op de agenda staan en praat met collega’s en het stadsbestuur.

- Op de langere termijn zijn er nieuwe scholen nodig om alle leerlingen op te vangen,
maar vooralsnog is het onduidelijk waar in Almere daar plek voor is.

- Andere oplossingen (zoals het voorrang geven aan leerlingen uit naburige wijken)
worden overwogen, maar zijn vooralsnog niet aan de orde.

- De prognose voor de Klaverweide is stabiel, maar is alleen gebaseerd op de situatie in de
eigen wijk. Dit geeft een vertekend beeld omdat de Klaverweide ook leerlingen trekt uit
andere wijken zoals Haven centrum en de Werven.
-

Begroting

- Er zijn veel subsidies binnengekomen dit jaar.
- De grootste is het vrijgekomen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) geld. Hiervan is
echter nog steeds niet altijd duidelijk wat er wel en niet mee gefinancierd mag worden.

- Het is inmiddels wel duidelijk dat het geld dat dit jaar niet opgemaakt wordt kan
worden meegenomen naar volgend jaar. Maar wat er na dat jaar mee gebeurd is nog
onduidelijk.

- De al geplande uitgaven vanuit dit fonds zijn onder andere:
- Alle bij- en nascholingsactiviteiten dit jaar.
- Een tijdelijke extra leerkracht voor groep zeven.
- Kosten gerelateerd aan klassenverkleining, zoals de verbouwing van het grote
lokaal en de inzet van een tijdelijke extra leerkracht.

- Afschrijvingen voor Chromebooks en digiboards.
- De goedkeuring van de begroting is door de ongebruikelijke posten minder snel dan
gebruikelijk, maar de begroting van de Klaverweide als geheel is stabiel gebleven dit jaar.
-

-

Corona

- Vanaf 25 September 2021 zijn de corona-gerelateerde restricties vervallen.
- De Klaverweide heeft de inloop zoals ingezet tijdens corona (ouders blijven buiten de
school) aangehouden.

- Ouders hebben de mogelijkheid om binnen een kwartier na de uitloop de school en het
lokaal in te komen. Hier wordt echter nog niet veel gebruik van gemaakt.

- Afhankelijk van de maatregelen die komende week aangekondigd worden zal Linda de
mogelijkheid om de school in te komen nog eens aanhalen in het Klaverblad.

- Er heersen zorgen onder de leerkrachten over de geplande voorstelling door leerlingen. Het
is niet duidelijk of dit wel veilig kan binnen de geldende corona-maatregelen.

- Er worden verschillende opties overwogen, zoals het doen van de voorstelling zonder
ouders, het uitstellen van de voorstelling, en het doen van de voorstelling in kleinere
groepen.

4. MR intern.
-

GMR / CMR

- Er is sinds de vorige vergadering geen communicatie van de CMR ontvangen.
Jasper zal de voorzitter mailen om te vragen naar de reden van de stilte.
[Actie: Jasper]

-

AR / MR

- Het vormen van gelegenheidsgroepen in de AR gaat nog niet gemakkelijk dit jaar.
- De MR suggereert een bericht in het Klaverblad om de AR te introduceren naar ouders toe.
- Voor de sinterklaas- en kerstvieringen zullen leerkrachten ouders benaderen.
- De MR zal binnenkort de jaarlijkse kascontrole organiseren voor zowel 19/20 als 20/21.
[Actie: Frank en Yvonne]

5. Overig.

- N.v.t.

6. Rondvraag.

- De MR geeft aan van ouders gehoord te hebben dat sommige van de kleuterklassen soms
voor twee uur naar buiten komen. Linda geeft aan dat dit niet volgens het beleid van de
school is.

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.
- Email voorzitter CMR-PO

(✔)

Linda:

- Publiceert de meest recente notulen op de website.

(

)

(

)

Frank & Yvonne: - Plannen kascontrole AR.

(✔)

