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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 7 februari 2022 worden na verbetering van wat typefoutjes 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 en personeel 

- Er zijn geen door de overheid opgelegde coronamaatregelen meer. 
- De verantwoordelijkheid voor het doen van (zelf)tests, het eventueel thuishouden van 

leerlingen, etc. ligt nu weer bij de ouders. 
- Er zijn wel nog besmettingen met corona, zowel onder leerlingen als leerkrachten.  
- Daarbovenop heeft de Klaverweide te kampen met een griepgolf, met als gevolg dat het 

onvermijdelijk is dat een aantal klassen thuisonderwijs moeten volgen. 
- Natuurlijk wordt dit middel zo min mogelijk ingezet, maar soms kan het niet anders. 
- Er is over het algemeen veel begrip voor de situatie vanuit de ouders. 

- Het dieptepunt qua lerarentekort in Nederland moet nog komen. Of het invullen van 
vacatures blijft lukken, en de Klaverweide dit soort situaties ook in de toekomst zo goed 
kan blijven opvangen is dus nog niet duidelijk. 

- Ouder- & Leerlingtevredenheidsonderzoek 
- Het online ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek is na twee en een halve week gesloten 

met een respons van 55%.  
- Dit is een behoorlijk goede respons. Het sturen van een aantal herinneringen heeft 

duidelijk geholpen meer respons te krijgen. 
- Een uitgewerkte vergelijking van de respons op de Klaverweide met een landelijke 

benchmark komt nog, maar de MR kan alvast de gemiddelde uitkomsten van alle vragen op 
alleen de Klaverweide bekijken. 
- Linda geeft aan dat ze nog iets meer informatie heeft ontvangen dan alleen gemiddelden. 

Jasper zal proberen daar ook de spreiding in ieder antwoord uit af te leiden zodat de 
getallen iets beter geduid kunnen worden. 
[Actie: Jasper] 

- De gemiddelde antwoorden zijn allemaal erg consistent. Iedereen lijkt over het algemeen 
tevreden over de Klaverweide. Er zijn geen duidelijke diepte- of hoogtepunten. 
- Op communicatie scoort de Klaverweide net iets lager dan op andere punten. Dit kan 

echter ook goed door de corona situatie van de afgelopen twee jaar beïnvloed zijn. 
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- Formatieplan 
- De eerste versie van het nieuwe formatieplan wordt besproken. 

- Dit is de versie die door de Klaverweide opgesteld is, en die binnenkort met de ASG 
besproken zal worden.  

- Linda verduidelijkt dat de term 'zorgkinderen' in het formatieplan verwijst naar zowel 
leerlingen die achterlopen als leerlingen die voorlopen op de lesstof, en die daarom 
extra aandacht nodig hebben van de leerkracht of IB. 

- De Klaverweide zet in op 12 groepen komend jaar, waarvan 4 kleutergroepen. 
- Het is duidelijk merkbaar dat er een personeelstekort is in het basisonderwijs. 
- De Klaverweide zal volgende week beginnen met werven voor open posities, en zal 

proberen "open" te werven, zodat er later nog flexibiliteit is in het toewijzen van 
groepen aan leerkrachten. 

- De Klaverweide zal ook proberen een reken- en taal-coordinator te werven, én intern 
op te leiden. 

- Linda dringt er bij de ASG op aan bij het werven van nieuwe leerkrachten meer 
gebruik te maken van de mogelijkheid secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. 

- Dit jaar is er veel NPO geld gebruikt om achterstanden weg te werken. 
- Dit heeft goed gewerkt, maar er is nog veel geld over. Gelukkig mag dit waarschijnlijk 

doorgeschoven worden naar 2024. 
- Eva brengt ter sprake dat de Klaverweide nog geen gedragsspecialist heeft, en vraagt 

of dat een goede besteding van NPO geld kan zijn. 
- De Directie waardeert de suggestie en zal de ASG stuurgroep vragen of dit past binnen 

het PBS systeem. 
[Actie: Linda] 

4. MR intern. 

- GMR / CMR 
- Jasper heeft contact gehad met weer een ander persoon in de CMR. Er is toen wederom een 

update beloofd, maar die is nog altijd niet door de MR ontvangen. Jasper zal het nog een 
derde keer proberen. 
[Actie: Jasper] 

- AR / MR 
- De kascontroles over 2020-2021 is afgerond. Frank zal nog tekenen en dan het archief van 

stukken en bonnen doorgeven aan Linda. 
[Actie: Frank] 

- De kascontroles over 2019-2020 is nog niet afgerond. De stukken daarvoor zouden in een kast  
op de school moeten staan. Linda zal ze opzoeken en doorgeven. 
[Actie: Linda] 

- Verkiezingen MR 
- Frank heeft een opzet gemaakt voor een advertentie om de open MR positie komend jaar 

onder aandacht van de ouders te brengen. Hij zal nog een link naar online informatie over de 
MR erbij zetten, en daarna zal Yvonne de advertentie via Social Schools verspreiden. 
[Actie: Frank & Yvonne] 



5. Overig. 
- Yvonne vraagt of de Klaverweide leerlingen uit Oekraïne verwacht i.v.m. de oorlog daar. 

- Daar is vooralsnog niets over gehoord, maar dat kan zeker nog komen. 
- Er wordt wel een centrale opvang voor onderwijs en dagbesteding geregeld in Almere, 

maar die hebben op het moment een personeelstekort en zijn op zoek naar mensen die 
kunnen helpen. 

- Vanuit de centrale organisatie is ook laten weten dat er op het moment ook geen behoeft 
is aan acties voor Oekraïne georganiseerd door ouders. Dat kan ook in een later stadium 
nog komen. De MR benadrukt de noodzaak dit goed richting de ouders te communiceren. 

6. Rondvraag. 
- N.v.t. 

7. Vergaderplanning MR. 
8 september 2021 ( ✔ ) 
27 oktober 2021  ( ✔ ) 
13 december 2021  ( ✔ ) 
7 februari 2022  ( ✔ ) 
28 maart 2022  ( ✔ ) 
16 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.              ( ✔ ) 
     - Werkt uitkomsten tevredenheidsonderzoek verder uit.             ( ✔ ) 
  Linda:  - Publiceert de meest recente notulen op de website.              (    ) 
     - Zoekt archief AR 2019-2020 en geeft dit door aan Yvonne.  (    ) 
     - Vraagt stuurgroep naar passendheid gedragsspecialist.  (    ) 
  Yvonne:  - Rondt kascontrole AR 2019-2020 af.     (    ) 
  Frank & Yvonne: - Organiseren verkiezingen voor de ouderdelegatie van de MR.  (    ) 


