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

1. Opening. 

2. Notulen vorige vergadering. 
- De notulen van 25 mei 2020 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
- Jasper zal de notulen naar Linda mailen, zodat zij de notulen op de website kan zetten.  

[Actie: Jasper en Linda] 
- De actiepunten op de actielijst worden doorgenomen: 

- De begroting van De Klaverweide is goedgekeurd door de ASG. 
- Het schoolplan heeft nog een handtekening en tekst (hoofdstuk 8) vanuit de ASG nodig. 

Zodra die binnen zijn kan Frank namens de MR het schoolplan goedkeuren, aangezien de 
MR de tekst al eerder gezien en goed bevonden heeft. Linda zal het schoolplan vervolgens 
op de website en in het Klaverblad publiceren. 
[Actie: Frank en Linda] 

- Het jaarplan en de schoolgids zullen voor September voltooid worden. Linda publiceert ze 
dan op de website. 
[Actie: Linda] 

- Overleg over het wijkopleidingsplan (WOP) is uitgesteld. Als er na de zomervakantie over 
verder gepraat is, zal Linda waarschijnlijk bij de tweede MR vergadering van het komend 
schooljaar een update over de stand van zaken geven. 
[Actie: Linda] 

- Het afscheidsevenment voor groep 8 is helemaal gepland, inclusief een vertoning van de 
eindfilm in een bioscoop, en een feestelijke barbecue met het team in de binnentuin van de 
school. Een en ander zal plaatsvinden op 2 juli 2020. 

- Yvonne overlegt begin komend schooljaar met het Speelpleintje over een mogelijke 
feestelijke opening of gezamenlijke activiteit. Verslag hierover volgt nog.  
[Actie: Yvonne] 

- De kascontrole van de AR (activiteitenraad) heeft plaatsgevonden, en is in orde. 
- Linda heeft het actuele saldo van de MR kas opgezocht: €535.  

Er is dit schooljaar niets uitgegeven door de MR. Het geld voor de MR kas komt uit de 
schoolbegroting, en wordt iedere januari aangevuld tot €535. Als de MR een goede 
besteding binnen de Klaverweide weet voor het geld dat aan het eind van het kalenderjaar 
nog in de kas zit, is dat mooi. Alle MR leden kunnen hierover nadenken. Zo niet, dan vloeit 
het terug in de algemene begroting van de Klaverweide, en komt het dus nog steeds de 
Klaverweide ten goede. 
[Actie: iedereen] 

- Naar aanleiding van de notulen: 
- Het geld dat sommige ouders al betaald hebben voor het schoolreisje dat dit jaar niet door 

kon gaan vanwege de coronacrisis, zal doorgeschoven worden naar volgend jaar. Eva maakt 
een voorzet voor een bericht aan de ouders om dit uit te leggen. 
[Actie: Eva] 
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3. Directie. 
- Personeel. 
- Er is een kandidaat vanuit het interne mobiliteitsprogramma voor de openstaande vacature 

van 2 dagen per week. Hiermee heeft de Klaverweide in principe voldoende bezetting voor 
komend jaar. Hoe de precieze werkverdeling binnen het team eruit gaat zien wordt binnenkort 
bekend gemaakt.  

- Er zal komend schooljaar geen Leraar in Opleiding (LIO) op de Klaverweide stage lopen. Dit 
bleek niet te lukken met het huidige lage aantal onderwijsstudenten in Almere.  

- Corona. 
- Er kunnen aan het eind van dit schooljaar geen wendagen georganiseerd worden. Dit wordt  

spoedig gecommuniceerd aan de ouders. Ter vervanging wordt een kennismakingsmoment 
georganiseerd waarbij de leerkrachten van komend jaar alvast even op bezoek komen in de 
huidige klassen. 

- Een van de corona-gerelateerde zorgen voor het begin van komend schooljaar is dat 
leerkrachten zelfs met de lichtste verkoudheidsklachten geacht worden thuis te blijven en zich 
te laten testen. Het krijgen van de testuitslag duurt over het algemeen lang. De vrees is dat 
dit in de herfst (het traditionele verkoudheidsseizoen) tot veel gedwongen afwezigheid van 
leerkrachten kan leiden. 

- Instroom. 
- De instroomgroep (groep 0) bestaat momenteel uit 27 leerlingen. 
- Een paar leerlingen die ingeschreven stonden bij de Klaverweide blijken uiteindelijk toch naar 

de Regenboog te gaan. Linda gaat op zoek naar de oorzaak hiervoor. 

4. MR intern. 
- Evaluatie heropenen school. 
- Het hervatten van les op lokatie na de online periode tijdens het begin van de coronacrisis is 

goed verlopen. De routine voor het starten van de schooldag, het handen wassen, en de extra 
schoonmaak zijn heel snel en soepel geaccepteerd door iedereen. 

- Het starten zonder ouders in de school verloopt soepel, en geeft veel rust in de school. 
- Leerkrachten merkten dat er tijdens de eerste dagen terug veel groepsvorming plaats vond 

onder de leerlingen. Zij hebben ook meer behoefte aan structuur dan gewoonlijk. 
- Het handhaven van de anderhalve meter afstand tussen leerkrachten en leerlingen bleek in 

veel groepen tegen te vallen. Inmiddels hebben leerkrachten hierin hun draai gevonden. 
- De reportage van omroep Flevoland over het heropenen van de Klaverweide is goed gelukt. 
- Een klein aantal leerlingen blijft vaak thuis, met verschillende redenen. Dit wordt gemonitord. 
- Alle lesstof die dit jaar niet behandeld kan worden, wordt doorgeschoven naar komend jaar. 

Met behulp van toetsresultaten zal gericht ingezet worden op het dichten van hiaten en het 
aanpakken van opgelopen achterstanden.  
- Er komt een kwaliteitsplan per groep. 
- Er zijn meer leerlingen opgegeven voor zomerschool dan in andere jaren. 
- Er is een subsidie aangevraagd specifiek om aan de coronacrisis gerelateerde achterstanden 

in rekenen en lezen aan te pakken. Als die subsidie toegekend wordt, zal hij worden ingezet 
voor gerichte doelgroepen, waarvoor zowel extra begeleiding na schooltijd (verzorgd door 
een externe organisatie) als extra ondersteuning in de klas gerealiseerd kan worden.  

- Er is een aanvraag ingediend voor extra kwaliteitszorgbudget. Dit zal besteed worden aan 
nascholing van leerkrachten als het toegekend wordt. 

- Er zal gekeken worden hoe nuttige onderdelen van het online onderwijs meegenomen kunnen 
worden in het toekomstige lesaanbod, ook nu les op lokatie weer mogelijk is. 



- Er is overleg binnen het team van leerkrachten gepland in het begin van komend schooljaar. 
- Er zal met name gekeken worden hoe online elementen binnen de huidige en eventuele 

nieuwe lesmethodes past. 
- Bestaande accounts blijven in ieder geval beschikbaar. 

- GMR. 
- De GMR is inmiddels opgegaan in de nieuwe CMR. 

- De eerste vergadering van de CMR wordt eind juni gehouden. 

- AR. 
- De AR is momenteel, mede door de coronacrisis, vrij inactief. 
- Na de zomervakantie zullen er weer actief nieuwe leden voor de AR geworven worden. 

5. Overig. 
- De eerste schooldag komend jaar zal zijn op 17 augustus 2020. De eerste vergadering van 

de MR in het nieuwe schooljaar staat gepland op 24 augustus 2020. De tweede vergadering 
zou in de eerste week van oktober plaats kunnen vinden. 

6. Rondvraag. 
- Linda spreekt haar waardering uit voor de goede samenwerking tussen de schoolleiding en 

de MR tijdens het afgelopen jaar. De MR geeft aan dat de waardering wederzijds is. 

7. Vergaderplanning MR. 
2 september 2019 ( ✔ ) 
14 oktober 2019  ( ✔ ) 
9 december 2019  ( ✔ ) 
3 februari 2020  ( ✔ ) 
30 maart 2020  ( ✔ ) 
25 mei 2020   ( ✔ ) 
22 juni 2020   ( ✔ ) 

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

9.  Actielijst. 
  Allen: - Ideeën besteding overgebleven geld MR kas    (    ) 
  Linda: - Publiceer de meest recente notulen op de website   (    )  
    - Het schoolplan publiceren op website en vermelden in Klaverblad (    ) 
    - Het jaarplan en de schoolgids publiceren op website   (    ) 
    - Verslag uitbrengen overleg wijkondersteuningsplan   (    ) 
  Frank: - Finale versie schoolplan en begroting ondertekenen namens MR ( ✔ ) 
  Eva: - Maak opzet voor brief aan ouders over schoolreisje   ( ✔ ) 
  Yvonne: - Verslag uitbrengen overleg met het Speelpleintje   (    ) 
  Jasper: - Stuur de meest recente notulen (voor de website) naar Linda  ( ✔ )


