
Aanwezig: Bert, Eva, Frank, Frieda, Jasper, Linda en Yvonne. 
Afwezig: Glenn. 

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 16 mei 2022 worden na verbetering van wat kleine foutjes goedgekeurd.  

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

- Naar aanleiding van de notulen: 
- De kascontrole van de AR over 2019-2020 is bijna afgerond. 

[Actie: Frank & Yvonne] 
- Er wordt in het nieuwe schooljaar een MR cursus georganiseerd door de ASG, waar de 

nieuwe leden van de Klaverweide MR aan mee kunnen doen. 
- De Klaverweide zal komend jaar geen gedragsspecialist aanstellen. Wel zal het PBS beleid 

onder de loep genomen worden, zoals hieronder nader beschreven. 

3. Directie. 
- Personeel & formatieplan 

- De prognose van 260 leerlingen voor komend schooljaar lijkt nog altijd goed te kloppen. 
- De formatie voor komend schooljaar is nog niet helemaal rond. 

- In principe wordt er gerekend op twaalf groepen, met ieder een leerkracht of leerkracht 
in opleiding (LIO) voor de klas. Aangezien veel andere scholen in Almere kampen met 
flinke onderbezetting, is dit een heel mooi resultaat. 

- Het is echter nog onzeker of de geworven LIOs ook daadwerkelijk zullen kunnen komen. 
Als dit niet lukt moet er rekening gehouden worden met een kleiner aantal groepen. 

- Allebei de huidige intern begeleiders (IB) verlaten dit jaar de Klaverweide. Er is nog geen 
nieuwe IBer gevonden, en de vrees is dat dit ook niet meer gaat lukken voor komend jaar.  
- De school blijft zoeken naar een interim IBer en heeft bovendien een coach ingehuurd 

om de huidige IBer in opleiding te ondersteunen. De situatie blijft echter zorgelijk. 
- Ook de vakleerkracht gym verlaat dit jaar de Klaverweide. 

- De werving van een nieuwe vakleerkracht gym doet de vakgroep bewegingsonderwijs, en 
niet de school zelf. 

- Er is inmiddels een nieuwe vakleerkracht gym gevonden, die drie dagen per week voor 
de Klaverweide zal komen werken. De nieuwe leerkracht verzorgt in die tijd gymlessen, 
kleutergym, en zal een aantal naschoolse activiteiten gaan opzetten. 

- Studiedagen 
- Er is een planning gemaakt voor de studiedagen in het komend schooljaar. 
- De MR vraagt waarom studiedagen niet standaard aan het weekend of vakantiedagen 

vastgeplakt worden. Linda legt uit dat daar verschillende redenen voor zijn. 
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- De school is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat er per jaar niet teveel gebroken en 
erg korte weken zijn. Dit maakt het combineren van studiedagen met vrije (feest)dagen 
erg moeilijk. 

- Verder zijn studiedagen verplichte werkdagen voor alle leerkrachten, ook als die valt op 
een dag in de week waarop een leerkracht normaal gesproken niet werkt. Om de 
belasting eerlijk te verdelen wil de school daarom de studiedagen spreiden over de dagen 
van de week. 

- Tenslotte wordt een aantal studiedagen gebruikt voor het trainen en professionaliseren 
van het team. Dit komt niet goed uit de verf op de laatste dag voor een vakantie of vrije 
periode. 

- De MR toont begrip voor deze redenen, maar raadt wel aan om dit ook aan de ouders uit 
te leggen, bijvoorbeeld bij de presentatie van de jaarplanning aan het begin van het 
schooljaar. 

- De MR raadt ook aan om de door de AR georganiseerde activiteiten af te stemmen op de 
planning van studiedagen, en bijvoorbeeld de avondvierdaagse voor of na een studiedag te 
roosteren. 

- Ouderbijdrage & activiteiten 
- De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar door een derde van de ouders betaald. Het totaal 

binnengehaalde bedrag komt op die manier uit op ongeveer tweeduizend euro.  
- De school is natuurlijk erg blij met dat geld, en de AR gebruikt het om tijdens het 

schooljaar allerlei dingen te organiseren. Tegelijkertijd kost het echter ook veel tijd en 
moeite (van betaalde leerkrachten) om dit geld binnen te krijgen en kascontroles uit te 
voeren over de uitgaven. De directie vraagt zich af of dit nog in balans is, en hoe hier in 
de toekomst mee omgegaan moet worden. 

- De MR suggereert dat de lage opbrengst van de vrijwillige ouderbijdrages gedeeltelijk 
aan de coronacrisis toegeschreven kan worden. De binding tussen ouders en school is 
verminderd doordat ouders al heel lang de school niet meer in zijn geweest en minder 
direct contact met de school hebben gehad. Om dezelfde reden is ook de AR veel minder 
zichtbaar geweest de afgelopen jaren. 

- De MR stelt voor het ouders extra gemakkelijk te maken om bij te dragen, bijvoorbeeld 
door QR codes voor online betalen bij de deuren van de school op te hangen, of door 
betaling in natura (in de vorm van bijdragen aan activiteiten of het doen van klusjes in 
de school) mogelijk te maken. 

- De MR raadt aan om ouders duidelijk te vertellen waar de vrijwillige ouderbijdrage  voor 
gebruikt wordt. Dit kan via het Klaverblad, maar er ligt hier ook een rol voor de AR, die 
bij elke activiteit kan vermelden dat deze mede mogelijk gemaakt werd door de 
ouderbijdrages. Yvonne zal de AR vragen vast na te denken over de plannen voor 
komend schooljaar, en hoe de communicatie naar de ouders daar ingepast kan worden. 
In het MR-AR overleg na de zomervakantie kan hier ook aandacht aan besteed worden. 
[Actie: Yvonne] 

- De directie overweegt ook om komend jaar geen bedrag te noemen als om de vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd wordt. Iedereen kan dan betalen wat ze willen, zonder de druk 
van een gesuggereerd bedrag. Andere scholen hebben hier positieve ervaringen mee. De 
MR vindt dit een goed idee, en suggereert dat het de uiteindelijke opbrengst zelfs ten 
goede zou kunnen komen. 

- Groep acht is onlangs op kamp geweest. Het was een geslaagd kamp dat door zowel 
leerlingen als leerkrachten als erg leuk werd ervaren. 
- Bijna alle ouders van deelnemende kinderen hebben de bijdrage voor het kamp betaald. 

Desalniettemin dekken die bijdrages niet meer dan twee derde van de gemaakte kosten. 



- Er zijn ook veel leerkrachten gemoeid met het organiseren en begeleiden van het kamp, 
wat ten koste gaat van de andere leerlingen omdat dat de school op dit moment eigenlijk 
geen leerkrachten kan missen. 

- De directie merkt op dat het kamp waardevol is voor zowel de deelnemende leerlingen 
als de school, maar dat zij tegelijkertijd de plicht heeft te proberen het te organiseren  op 
een manier die de leerkrachten en de rest van de school zo min mogelijk belast.  
De directie vraagt zich daarom af of de Klaverweide het kamp in komende jaren op een 
andere manier zou moeten organiseren.  

- De MR toont begrip voor deze redenatie en bespreekt mogelijke aanpassingen. 
- Aangezien de accommodatie het grootste deel van de kosten inneemt, en bovendien 

ver weg is, ligt het voor de hand naar alternatieve accommodaties te zoeken. Daarbij 
wordt wel opgemerkt dat de huidige locatie erg fijn, handig en leuk is. 

- Een accommodatie dichter bij school zou het mogelijk maken voor leerkrachten om 
ook even, bijvoorbeeld in de middag bij het kamp te komen helpen. 

- Het zou misschien mogelijk zijn ouders te zoeken die ervaring of training hebben in 
het begeleiden van kinderen, en die een deel van de taken van de leerkrachten over 
kunnen nemen.  

- Er zou overwogen kunnen worden het kamp (deels) in het weekend te doen. 
- Aangezien de gesuggereerde ouderbijdrage voor het kamp al jaren niet omhoog is 

gegaan, en alle prijzen in de tussentijd wel zijn toegenomen, zou het niet onredelijk 
zijn een iets hogere bijdrage te vragen komend jaar. 

- Linda zal de discussie hierover ook in het team gaan voeren, en verder nadenken over 
mogelijke aanpassingen voor komend jaar. 

- PBS 
- De Klaverweide zal komend schooljaar de uitvoering van het PBS (Positive Behaviour 

Support) beleid tegen het licht gaan houden, en waar nodig aanscherpen.  
- De PBS stuurgroep is het erover eens dat het PBS systeem op dit moment onvoldoende 

bijdraagt aan het ondersteunen van het welbevinden van leerlingen. 
- De uitvoering van het systeem is de afgelopen jaren langzaam maar zeker een beetje 

verwaterd, en heeft een opfrisbeurt nodig. 
- De school gaat daarom de methode "kwink" die deel uitmaakt van het PBS systeem en als 

aanvulling op de standaardmethode aangekocht kan worden, komend jaar uitproberen. 
- Verder zal de Klaverweide komend schooljaar hulp krijgen van een PBS trainer die de 

leerkrachten waar nodig zal ondersteunen en van advies voorzien. 
- Tenslotte zullen ook de ouders geactiveerd worden, zodat ook zij weer beter bekend worden 

met het PBS systeem. 

- Schoolplein 
- Er is iemand van de gemeente bij de Klaverweide op bezoek geweest om een inventarisatie 

te maken van het huidige schoolplein en de wensen en ideeën van de Klaverweide. 
- Er werd toen al duidelijk dat er slechts een heel beperkt budget beschikbaar is voor het 

opknappen van zowel een aantal speelplaatsen in de buurt als het schoolplein. 
- De school wacht verdere communicatie vanuit de gemeente nog af. 
- De MR heeft gezien dat er online al plannen voor de herinrichting van het schoolplein staan. 

De directie geeft aan hier niets vanaf te weten, en onaangenaam verrast te zijn. Linda zal 
uitzoeken wat er gaande is. 
[Actie: Linda] 

- Communicatie met ouders 
- Tijdens de aanloop naar zowel het schoolbezoek aan de Floriade als de sportdag voor de 

onderbouw is de communicatie met de ouders niet goed verlopen. Er werd te weinig, en 



vooral te laat, informatie met de ouders gedeeld. Dit werd met name vervelend gevonden 
omdat deze evenementen op een afwijkende locatie en tijdstip plaatsvonden. 
- De MR geeft aan dat het begrijpelijk is dat de school soms zelf ook (te) weinig informatie 

heeft, maar benadrukt dat het belangrijk is om ook dat gegeven met ouders te delen. 
- Aankondigen wanneer informatie zal komen, of dat er nog verdere informatie zal komen 

zou waarschijnlijk op veel momenten al erg op prijs gesteld worden. 
- De MR suggereert dat het misschien verstandig is het punt 'communicatie' een vast 

onderdeel van vergaderingen te maken bij alles wat de school organiseert. 

4. MR intern. 

- GMR / CMR 
- De CMT stuurt inmiddels met regelmaat emails naar de MR.  
- Die mails hebben vooralsnog echter nog niet een heel grote informatiedichtheid. 

- AR / MR 
- Er zal begin volgend schooljaar een gezamenlijke AR-MR vergadering gepland worden. 

5. Overig. 
- Linda zal Eva uit de MR-emaillijst verwijderen, en Bert en Glenn eraan toevoegen. 

[Actie: Linda] 
- Frank en Yvonne zullen een bericht aan de ouders verzorgen waarin verteld wordt dat er geen 

verkiezingen gehouden worden voor de MR en dat Bert en Glenn lid van de MR worden. 
[Actie: Frank & Yvonne] 

6. Rondvraag. 
- De eerste MR vergadering volgend schooljaar zal gehouden worden op 5 september 2022. 
- De MR bedankt Eva en Frieda voor hun jarenlange inzet voor de MR en de Klaverweide. 

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

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



9.  Actielijst. 
  Jasper:  - Stuurt notulen door naar Linda.               ( ✔ ) 
  Linda:  - Publiceert de meest recente notulen op de website.              (    ) 
     - Neemt contact op met gemeente over schoolplein.   (    ) 
     - Verwijdert Eva uit MR-emaillijst, en voegt Bert en Glenn toe.  (    ) 
  Frank & Yvonne: - Ronden kascontrole AR 2019-2020 af.     (    ) 
     - Verzorgen bericht aan ouders over toetreding Bert en Glenn.  (    ) 
  Yvonne:  - Vraagt AR na te denken over communicatie richting ouders.  (    ) 


