
Aanwezig: Bert, Frank, Glenn Jasper, Linda D., Linda v. E. en Yvonne. 
Afwezig: n.v.t. 

1. Opening. 
 Na een korte voorstelronde t.b.v. de nieuwe MR leden wordt de vergadering geopend. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 22 juni 2022 worden na verbetering van wat kleine foutjes goedgekeurd.  

Jasper stuurt ze door naar Linda D., en die zal ze online zetten 
[Actie: Jasper & Linda D.] 
- Linda D. zal ook zorgen dat de notulen van vorige vergaderingen online beschikbaar zijn, en 

een link naar de pagina met notulen doorsturen naar Linda v. E. 
[Actie: Linda D.] 

- Naar aanleiding van de notulen: 
- De kascontrole van de AR over 2019-2020 is nu afgerond. 
- De MR zal de kascontrole over 2021-2022 gaan doen. 

[Actie: Frank en Yvonne] 
- Linda D. gaat de MR mailgroep aanpassen. 

[Actie: Linda D.] 
- Omdat er veel nieuwe leden zijn, zal de hele MR zich voorstellen in het Klaverblad. Alle MR 

leden sturen een foto en drie regels tekst naar Linda D. 
[Actie: alle MR leden & Linda D.] 

- Yvonne heeft met de AR overlegd over ouderbijdrages en het vragen van ouders om te 
helpen met het organiseren van activiteiten. Het is de AR niet duidelijk of zij moeten vragen 
om de ouderbijdrage, of dat dat de taak van de school is? 
- De uiteindelijke verantwoordelijke is de school, dus Linda D. zal om de ouderbijdrage 

vragen. 
- De MR raadt de AR wel aan om duidelijker naar de ouders te communiceren waar zij de 

ouderbijdrage voor gebruiken. Ouders zijn geïnteresseerd in zowel een update over wat 
er vorig jaar bereikt is met behulp van de ouderbijdrages, en waar de bijdrage dit jaar 
voor gebuikt zal worden. 
- Yvonne gaat nog een keer met de AR praten, en vragen of ze een bericht voor het 

Klaverblad kunnen schrijven met uitleg over wat er met behulp van de ouderbijdrage 
bereikt kan worden. 
[Actie: Yvonne] 

- Bert en Glenn gaan in oktober de MR training doen. Linda v. E. heeft al MR ervaring. 

3. Directie. 
- Personeel 

- De Klaverweide is het nieuwe schooljaar begonnen met nieuwe leerkrachten in groep 1/2d, 
3a, 4/5, 6 en 8.  

- Er is een nieuwe Intern Begeleider (IB) voor de onderbouw, en een interim IB voor de 
bovenbouw, die in November opgevolgd zal worden door een nieuwe IB.  
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- De Klaverweide heeft ook een nieuwe vakleerkracht gym, voor drie dagen per week. 
- Tenslotte is er een Leraar in Opleiding (LIO) en een student die stage loopt op de 

Klaverweide. 
- De Klaverweide heeft op het moment geen ICT personeel. Het kantoor van de ASG verzorgt 

op het moment ICT ondersteuning voor de Klaverweide. 
- Groepen 4-8 krijgen dit jaar elke week natuuronderwijs, en gaan onder andere de moestuin 

aanpakken. 
- Tijdens de startweek (de week voordat de leerlingen er zijn) hebben alle nieuwe en oude 

leerkrachten elkaar leren kennen. Het was een nuttige week, zowel voor de team vorming 
als voor het voorbereiden van het komende schooljaar. 

- Schoolplein 
- De gemeente heeft haar plannen gepubliceerd voor de vernieuwing van speelplekken in de 

Meenten en Grienden, inclusief het speelplein van de Klaverweide. 
- De plannen zien er mooi uit, en de school is er blij mee.  
- De Klaverweide krijgt een pannaveld, een groot klimtoestel en speelheuvels. 
- De gemeente gaat nu op zoek naar een uitvoerder. Waarschijnlijk zullen de plannen in 

het begin van 2023 gerealiseerd worden. 
- De MR merkt op dat er veel onkruid groeit op het speelplein, en er afval gedumpt is. 

- Linda D. geeft aan dat de MR en individuele ouders hierover een klacht kunnen indienen 
bij de gemeente. Linda D. heeft dat ook gedaan, en hoopt dat de gemeente snel actie zal 
ondernemen als er meer klachten binnenkomen. 

- Covid 
- Eén leerkracht en een aantal leerlingen zijn in de eerste schoolweken met Covid thuis 

gebleven.  
- Voor 1 oktober moet de school een protocol geformuleerd hebben voor het geval Covid deze 

herfst of winter weer grootschalig de kop opsteekt.  
- De ASG formuleert eerste een protocol, dat scholen dan verder kunnen aanpassen aan 

de eigen situatie. 
- Het protocol zal ook aan de MR voorgelegd worden. 

- Linda D. merkt op dat veel maatregelen die afgelopen jaren ten gevolge van de covid crisis 
ingevoerd zijn, nog altijd gelden. Leerlingen en leerkrachten wassen bijvoorbeeld altijd de 
handen bij binnenkomst, de ouders blijven buiten bij het ophalen, enzovoorts. Dit zal het 
aanscherpen van maatregelen, mocht dit nodig zijn, vergemakkelijken. 

- Leerkrachten merken op dat het inloopmoment na schooltijd nu goed gebruikt wordt door 
ouders, en door zowel de leerkrachten als de ouders als fijn wordt ervaren. 

- Jaarplan, schoolplan & begroting 
- Voor 1 oktober stelt de Klaverweide een eerste versie op van het jaarplan. 
- Het begrotingsproces voor kalenderjaar 2023 wordt tegelijkertijd opgestart. 

- Er is sinds dit jaar een nieuw digitaal systeem voor het maken van de begroting, dat 
informatie uit het HR, leerlingensysteem, en hopelijk ook de subsidieadministratie direct 
kan inlezen. 

- Sinds dit jaar is het aantal leerlingen op 1 februari de basis van de begroting. Dit is goed 
voor de school omdat dat aantal redelijk gemakkelijk en nauwkeurig geschat kan worden 
bij het opstellen van de begroting tussen oktober en december. 

- De Klaverweide zal dit jaar een nieuw schoolplan opstellen. 
- Dit is de planning van de school voor de komende vier jaar, en het nieuwe schoolplan 

gaat volgend schooljaar in (2023-2024). 
- Het schoolplan vormt de basis voor de jaarplannen voor de komende jaren. 



- Het jaarplan wordt gebaseerd op het koersplan van de ASG, waarover in oktober de 
eerste brainstormsessie zal plaatsvinden. 

- Het bestuur begint met een voorstel voor het schoolplan, en bespreekt dit vervolgens 
met het team, met de MR, enzovoorts. 

4. MR intern. 
 - De MR besluit de huidige verdeling van taken een jaar te verlengen. 
  - Frank is voorzitter, en Jasper secretaris. 

- GMR / CMR 
- De MR vraagt zich af hoe de schooloverstijgende MR taken verdeeld zijn tussen GMR en CMR. 

- De GMR is een overkoepelende MR met medezeggenschap over het gehele PO, het gehele 
VO en de bureaus van de ASG. 
- De GMR heeft echter sinds 2020 het grootste deel van hun bevoegdheden overgedragen 

aan de CMR. De GMR heeft nu meer de rol van klankbord voor de leden die in de CMR 
zitten. Daarnaast verbindt de GMR de CMR met de MR van individuele scholen. 

- De CMR adviseert het College van Bestuur over ASG-brede onderwerpen. 
- De CMR bestaat uit 18 leden: 8 uit de GMR-PO, 8 uit de GMR-VO en 2 van de MR Bureau. 

Van de leden uit het PO moeten er 4 leerkrachten en 4 ouders zijn. De groep uit het VO 
bestaat uit 4 leerkrachten, 2 ouders en 2 leerlingen. 

5. Overig. 
- Frank zal de nieuwe MR leden toevoegen aan de MR WhatsApp groep. 

[Actie: Frank] 

6. Rondvraag. 
- De MR vraagt of de Klaverweide beschikt over een medische kluis. 

- Linda D. legt uit dat leerkrachten in principe geen medische handelingen mogen 
uitvoeren, maar dat de ASG een medisch protocol heeft voor leerlingen met structurele 
medische benodigdheden. De Klaverweide gebruikt dit protocol. 

- De MR informeert of er al bekend is welke dagen dit schooljaar afwijkende breng- en 
ophaaltijden zullen hebben. 
- Dit is nog niet duidelijk, maar zal tijdig gecommuniceerd worden. 

- Er wordt voorgesteld Communicatie als vast agendapunt op te nemen. 
[Actie: Frank] 

7. Vergaderplanning MR. 
5 september 2022 ( ✔ ) 
31 oktober 2022  (    ) 
12 december 2022 (    ) 
13 februari 2022  (    ) 
17 april 2022  (    ) 
5 juni 2022  (    ) 
10 juli 2022  (    ) 



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

9.  Actielijst. 
  Iedereen: - Stuurt foto en 3 regels text over zichzelf naar Linda D.  (    ) 
  Jasper:  - Stuurt notulen door naar Linda.               ( ✔ ) 
     - Zoekt uit wat de rolverdeling tussen GMR en CMR is.             ( ✔ ) 
  Linda D.:  - Publiceert de meest recente notulen op de website.              (    ) 
     - Zorgt dat ook de notulen uit het verleden online beschikbaar zijn.      (    )  
     - Stuurt een link naar de online notulen naar Linda v. E.  (    ) 
     - Verwijdert Eva en Frieda uit MR-emaillijst,  
       en voegt Bert, Glenn en Linda v. E. toe.    (    ) 
     - Introduceert MR leden in Klaverweide bericht.    (    ) 
  Yvonne:  - Vraagt AR voor een bericht over ouderbijdrages in Klaverblad  (    ) 
  Frank & Yvonne: - Kascontrole AR 2021-2022.      (    ) 
  Frank:  - Voegt nieuwe leden toe aan MR WhatsApp groep.   (    ) 
     - Voegt Communicatie toe als vast agendapunt.    (    ) 


