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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 13 december 2021 worden goedgekeurd.  

Jasper stuurt ze door naar Linda, en die zal ze online zetten 
[Actie: Jasper & Linda] 

- Naar aanleiding van de notulen: 
N.v.t. 

3. Directie. 
- Corona 

- De Klaverweide heeft lang relatief weinig corona besmettingen gehad, maar de laatste paar 
dagen zijn er duidelijk meer besmettingen. Een aantal leerkrachten heeft nu corona, groep 
acht heeft een paar dagen thuisonderwijs, en er zitten twee kleutergroepen thuis. 

- Bovenop de coronabesmettingen doet de griep momenteel ook de ronde. Het zoeken naar 
vervanging voor zieke leerkrachten wordt daardoor steeds lastiger en lukt niet altijd. 
- De ouders hebben er over het algemeen veel begrip voor. 

- De school blijft de ouders regelmatig informeren over de coronasituatie via nieuwsbrieven. 

- Begroting 
- De begroting is goedgekeurd zoals ingediend. 

- Ouder- & Leerlingtevredenheidsonderzoek 
- Het ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek zal gedaan worden via een externe provider. 

Dit komt dan in de vorm van een standaard vragenlijst waarbij de school geen specifieke 
eigen vragen kan invoegen. 
- Indien nodig kan de school later een eigen (google) formulier rondsturen om specifieke 

vragen te stellen. 
- De MR geeft aan dat ouders in de huidige omstandigheden het gewone functioneren van de 

school niet goed kunnen beoordelen. De standaard vragen zijn nog steeds wel nuttig, maar 
meer specifieke vragen kunnen beter na de corona crisis gepresenteerd worden. 

- Schoolplein 
- Er zijn twee suggesties van ouders binnengekomen over het schoolplein. 

- De school wacht de komende renovatie van het schoolplein (zie hieronder) af om te zien 
of een deel van de suggesties geïmplementeerd kan worden. 

- De Klaverweide biedt nu al sport en spel van Pauzesport aan, afhankelijk van het aanbod 
van studenten die dat kunnen begeleiden. 

- Jasper zal antwoord geven aan de ouders en ze bedanken voor de suggesties. 
[Actie: Jasper] 
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- Alle buurtpleinen in de Meenten worden binnenkort gerenoveerd. Het schoolplein van de 
Klaverweide is officieel ook een buurtplein, en wordt dus meegenomen in de renovatie. 
- Het schoolplein mag volgens de gemeenteregels een maximale waarde hebben van 50k€.  

Dit omvat het groen op het plein, de speeltoestellen en de bankjes. 
- Het schoolplein wordt binnenkort gecontroleerd en getaxeerd en zal vervolgens worden 

gerenoveerd in overleg met de school, en misschien in overleg met de buurtbewoners. 
- De school kan wellicht wel iets bijdragen aan de renovatie van het schoolplein, maar niet 

veel. De MR suggereert dat op sommige punten de hulp van ouders en buurtbewoners 
ingeroepen kan worden, en dat er met behulp van een sponsorloop of andere acties geld 
opgehaald kan worden om bij te dragen aan een mooier schoolplein.  

- Personeel 
- De school zal binnenkort weer een formatieplan moeten opstellen, waarin vastgelegd wordt 

hoeveel leerlingen er in de verschillende groepen verwacht worden, hoeveel leerkrachten de 
school daarvoor inzet, en hoe die over de groepen verdeeld worden. 
- De peildatum voor het officieel verwachte aantal leerlingen zal vanaf volgend jaar op 1 

februari vallen, wat voor de school handiger is dan de huidige peildatum op 1 oktober. 
- Er is sinds januari een instroomgroep begonnen. 

- Op het moment zitten er 10 leerlingen in de instroomgroep. De verwachting is dat er aan 
het eind van het schooljaar 23 leerlingen in die groep zitten. 

- Groep zeven en acht zijn gestart met het IRC basis programma. 
- Dit wordt gegeven door externe docenten. 
- Het is een leuk programma, dat past bij de school, en een andere manier van leren biedt. 

- De NPO gelden worden dit jaar ook gebruikt om groep zeven en acht klein te houden. Dit 
werkt goed, en de leerlingen in die groepen behalen dit jaar goede resultaten. 
- Volgend jaar zal er waarschijnlijk weer één groep acht zijn, omdat een aantal leerlingen 

de school verlaat en de overgebleven groep te klein is om over twee klassen te verdelen. 

4. MR intern. 

- GMR / CMR 
- Jasper heeft contact gehad met de CMR. Er is toen een update beloofd, maar die is nog niet 

door de MR ontvangen. Jasper zal het nog eens proberen. 
[Actie: Jasper] 

- AR / MR 
- De kascontroles over 2019-2020 en 2020-2021 moeten nog steeds worden afgerond. Er mist 

een aantal stukken die waarschijnlijk in een map van een zieke leerkracht zitten.  
- Het overzicht van de uitgaven over beide jaren is al wel nagekeken. 
- Vanuit de AR is gevraagd hoe er omgegaan moet worden met bepaalde posten. 

- Linda geeft aan dat hierover in de afgelopen jaren geen consequent beleid is geweest. 
- Linda stelt voor om kosten vanaf nu wel systematisch en consequent te boeken. Daarbij 

zullen leermiddelen altijd door de school betaald worden, afscheidscadeaus door de AR en 
de Klaverdag en het schoolkamp door ouders (met hulp van de school indien nodig).  

- Het groepsuitje van groep 8 en de musical zijn vorig jaar vanuit de AR betaald. Dit klopt 
niet met het voorgestelde beleid, en de school zal deze posten dus aan de AR terugbetalen.  

- De AR heeft geen tekorten gehad de afgelopen jaren, maar zou graag vooruit plannen en een 
potje klaar hebben staan als er komend jaar weer meer georganiseerd kan worden. 

- Yvonne zal de kascontroles verder afmaken, en de AR inlichten over de terugbetaling en het 
nieuwe beleid.  
[Actie: Yvonne] 



5. Overig. 
- Eva suggereert dat de Klaverweide mee kan doen met de nationale buitenlesdag op 5 april.  

- Het idee wordt enthusiast ontvangen. Het past waarschijnlijk goed bij de Klaverweide, en 
het is iets waaraan ook ouders misschien zullen willen bijdragen. 

- Linda zal het idee met het team gaan overleggen. 
[Actie: Linda] 

- De termijn van Eva en Jasper in de MR loopt binnenkort af.  
- Eva kan niet meer herkozen worden. Jasper stelt zich graag herkiesbaar.  
- Het zou mooi zijn om een totaal van 3 ouders in de MR te houden, maar 2 is voldoende. 
- Frank zal het draaiboek van de MR verkiezing van vorig jaar nogmaals inzetten. 

[Actie: Frank] 

6. Rondvraag. 
- N.v.t. 

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.               ( ✔ ) 
     - Neemt nogmaals contact op met de CMR.              ( ✔ ) 
     - Beantwoordt de email van ouders over het schoolplein.            ( ✔ ) 
  Linda:  - Publiceert de meest recente notulen op de website.              (    ) 
     - Overlegt met het team over de buitenlosdag    (.   ) 
  Yvonne:  - Rondt kascontrole AR af en informeert AR over nieuw beleid.  (    ) 
  Frank:  - Organiseert verkiezingen voor de ouderdelegatie van de MR.  (.   ) 


