Notulen MR
25 mei 2020

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

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering.

- De notulen van 3 februari 2020 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
- De vergadering van 30 maart 2020 is komen te vervallen. Er is wel eenmalig een kort extra
overleg tussen de MR en de schoolleiding ingelast in verband met maatregelen rondom de
corona crisis. Hiervan zijn geen notulen gemaakt.

- De actiepunten op de actielijst worden doorgenomen:
- Linda heeft het actuele saldo van de MR kas nog niet op kunnen zoeken.
- De kascontrole van de AR (activiteitenraad) heeft nog niet plaatsgevonden. Frank en
Yvonne doen dit zodra alle bonnetjes bij elkaar gezocht zijn.

- Yvonne heeft overlegd met Het Speelpleintje over een mogelijke feestelijke opening of
gezamenlijke activiteit. Verslag hierover volgt nog.
[Actie: Yvonne]

- Er is ook overleg geweest over de doorstroming van peuters in Het Speelpleintje naar de
instroomgroep van de Klaverweide. Na de zomer wordt hier verder over gesproken.

- Frieda heeft opnieuw navraag gedaan naar de de mogelijkheid en wenselijkheid om een
schoolactiviteit onkruid verwijderen te organiseren. Vooralsnog is dat niet nodig.

- Het nieuwe reglement MR-PO is geaccepteerd en ondertekend door de MR doorgestuurd
naar de GMR.

- Naar aanleiding van de notulen:
- De ASG stelt voor om de vijf stichtingen waaruit de ASG juridisch bestaat samen te voegen
in één ASG. De MR stemt in met dit plan.

- Het geplande overleg over het wijkondersteuningsplan (WOP) wordt doorgeschoven tot na
de zomervakantie.

- De jaarplanning voor komend jaar is opgesteld door de directie van het ASG, met
instemming van de GMR, en gaat nu eerst naar de leerkrachten. Daarna zal het aan de MR
voorgelegd worden.

3. Directie.
-

Schoolplan en begroting.

- De finale versie van het schoolplan en de begroting hoopt Linda binnenkort aan de MR voor te
leggen, na overleg met de ASG.

- Het schoolplan is vrijwel af, en ongewijzigd ten opzichte van de versie die de MR eerder al
gezien en goedgekeurd heeft. Hoofdstuk 8 van het schoolplan (over kwaliteitszorg) moet
echter nog vanuit de ASG aangeleverd worden. Dit vertraagt het hele proces, omdat het plan
alleen in zijn geheel geëvalueerd mag worden. Het wordt nu 26 mei 2020 voorgelegd aan de
directieraad, en de clusterdirecteur heeft het al goedgekeurd. Als het schoolplan compleet is,
kan Frank namens de gehele MR tekenen voor akkoord.
[Actie: Frank]

-

Corona.

- Bij het begin van de coronacrisis moest opeens al het onderwijs van de Klaverweide binnen
zeer korte tijd online gebracht worden. Dit was een hele klus, maar het is op wat stressvolle
momenten na opmerkelijk soepel verlopen.

- Momenteel wordt er gewerkt met halve groepen, en is de helft van het onderwijs nog online.
Dit loopt goed, en veel leerkrachten ervaren het werken met zulke kleine groepen als erg fijn.

- Na een erg drukke periode, wordt het nu weer wat rustiger op school. Leerkrachten en
schoolleiding hebben een nieuwe structuur gevonden, en kunnen nu ook reguliere activiteiten
rondom het onderwijs (zoals team-overleg, het samenstellen van het Klaverblad, enz.) zover
mogelijk weer gaan oppakken.

- Er is besloten één ingeroosterde studiedag te laten vervallen, omdat er al teveel onderwijs
gemist is door de leerlingen in de afgelopen periode.

- Een tweede studiedag op 12 juni gaat wel door, om leerkrachten en schoolleiding
gelegenheid te geven te werken aan het plannen van activiteiten voor komend schooljaar
(de formatie opstellen, een jaarplanning maken, e.d.) en om rapporten en toetsresultaten
te bespreken.

- Op 8 juni gaat de Klaverweide weer volledig open. Er wordt nog gewacht op een protocol van
de PO-raad over de precieze invulling van richtlijnen omtrent corona-voorzorgsmaatregelen.

- Er wordt gedacht aan het verdelen van de inloop over meerdere ingangen of tijden.
- Er is onder leerkrachten nog enige terughoudendheid en voorzichtigheid wat betreft het
omgaan met het risico tot besmetting met corona.

- Er is ook een aantal leerlingen dat momenteel nog niet naar school komt, waarschijnlijk
mede met het oog op het risico tot besmetting met corona.

- Er zijn zorgen over de leervoortgang van sommige leerlingen tijdens de thuiswerkperiode.
- Leerkrachten hebben nog geen echte leerachterstanden geconstateerd, maar ze maken zich
wel zorgen om een mogelijke uitvergroting van kansongelijkheden door de coronacrisis.

- Bij thuiswerken is ondersteuning en aanmoediging door ouders erg belangrijk. Sommige
leerlingen zullen het hierdoor misschien zelfs beter doen dan op school, maar anderen
blijven wellicht achter in begrip, of hebben niet alle stof doorgewerkt.

- De effecten zijn nu nog niet meetbaar, maar leerkrachten hebben al wel aanwijzingen dat
er meer leerlingen dan normaal zijn weggezakt van de nominale voortgang.

- De school heeft al tijdens de coronacrisis geprobeerd deze trend zoveel mogelijk tegen te
gaan door risicovolle kinderen en kinderen in groep 8 met een achterstand ook tijdens de
crisis naar school te laten komen. Deze kinderen zijn in kleine groepjes door ambulant
personeel begeleid.

- De school heeft in deze tijd ook nauwkeurig bijgehouden welke kinderen wel of niet hun
huiswerk ophalen en inleveren, om zicht te kunnen krijgen op mogelijke achterstanden.

- Vanaf het moment dat de school weer gedeeltelijk open is, komt 15% van de kinderen
niet opdagen. Dit heeft waarschijnlijk mede te maken hebben met de richtlijn dat zelfs
kinderen met milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven, maar ook met angst
omtrent het risico tot besmetting met corona.

- De groep thuisblijvers bevat leerlingen vanuit alle achtergronden, maar ook opvallend
veel leerlingen uit risicogroepen.

- Tijdens de oudergesprekken zullen leerkrachten met ouders van thuisblijvers hierover
overleggen, en de ouders wijzen op de verantwoordelijkheid die ze nemen door hun
kinderen in deze periode thuis te houden.

- De school werkt aan een plan voor komend schooljaar over het omgaan met tijdens de
crisis opgelopen achterstanden en ongelijkheden.

- De jaarlijkse zomerschool die centraal en Almere-breed georganiseerd wordt tijdens de
zomervakantie zal dit langer opengesteld worden, om leerlingen een kans te geven tijdens de
coronacrisis opgelopen achterstanden weg te werken.

-

Toetsen.

- Er is een landelijke discussie gaande over het nut van het afnemen van toetsen in het
basisonderwijs vlak na de coronacrisis.

- De ASG adviseert niet voor iedereen alle gebruikelijke toetsen af te nemen. Dat kost in de
huidige omstandigheden teveel kostbare tijd. Sommige toetsen zijn echter wel erg nuttig, om
de daadwerkelijke voortgang van leerlingen te kunnen bepalen.

- Per jaargroep zal er een verkleind pakket toetsen samengesteld worden.
- Een aantal toetsen (rekenen en lezen) is verplicht, en een deel kan opgevangen worden
met extra huiswerk.

- In overleg met de IB’ers zijn de oudergesprekken en rapporten wat later ingepland, om tijd
te maken voor het afnemen van toetsen, en het analyseren van de resultaten.

- De Klaverweide zal de afgenomen toetsen gebruiken om een gericht plan te maken voor
komend jaar wat betreft het herstellen van mogelijke leerachterstanden.

- Een deel van de leerstof van dit jaar zal voor alle leerlingen (behalve groep 8) overgezet
worden naar komend jaar.

- In het programma is hier voldoende ruimte voor, omdat in alle leerpakketten standaard
extra ruimte is ingebouwd.

- De school zal ook komend jaar een aantal aspecten van het digitale onderwijs vasthouden, om
waar mogelijk onderwijsactiviteiten efficiënter te maken.
-

Groep 8.

- Door de coronacrisis kan groep 8 dit jaar niet op kamp, en is de gebruikelijke musical afgelast.
- Groep 8 heeft ter vervanging van de musical een film geproduceerd.
- De wens heerst om voor groep 8 alsnog een speciaal of spectaculair evenement te
organiseren, binnen de beperkingen van de coronacrisis. Ideeën hiervoor zijn zeer welkom.
[Actie: allen]

- Geopperd wordt te denken aan het vertonen van de groep-8-film op een groot scherm op
de Kemphaan. Dit kan eventueel in combinatie met een live-stream voor vrienden en
familie.

-

Schoolfotograaf.

- De schoolfotograaf is dit jaar i.v.m. de coronacrisis niet geweest. Het bezoek van de fotograaf
kon op een alternatieve manier ingevuld worden, maar de schoolleiding schatte in dat dit
teveel van de toch al schaarse onderwijstijd zou kosten. De MR waardeert die inschatting van
de schoolleiding.

- Voor groep 8 kan nog een aparte groepsfoto georganiseerd worden.
-

Formatieplan.

- Het college van bestuur van de ASG stelt een plan op omtrent het oplopende lerarentekort in
Almere. Dit zal ter zijner tijd voorgelegd worden aan de MR.

- Het ASG bestuur heeft het financiële deel van het formatieplan van de Klaverweide
goedgekeurd.

- De Klaverweide verwacht komend jaar 246 leerlingen. Dit is iets meer dan het huidige
leerlingaantal, maar er is hiervoor geen extra leerkracht opgevoerd in het formatieplan.

- In totaal voorziet het formatieplan komend jaar in 15,2 fte aan leerkrachten, wat iets meer
is dan de 14,6 fte dit jaar.

- Dit is inclusief 9,8 fte groepsdocenten op 10 groepen, en andere leerkrachten zonder eigen
groep.

- Komend jaar zullen er drie kleuterklassen zijn, twee groepen 3, en één van allen andere
groepen. De splitsing van groep 3 is hopelijk eenmalig. De school probeert de instroom van
leerlingen te sturen, maar dit blijft moeilijk. Er moet onder andere rekening gehouden
worden met het feit dat de regenboog weer open zal gaan, dat er nieuwe doorstroom kan

komen vanuit Het Speelpleintje, en dat een eventuele leerlingenstop tijdig bekend gemaakt
moet worden in de schoolgids.

- De Klaverweide heeft nog een uitstaande advertentie voor een leraar in opleiding (LIO). Hierop
zijn vooralsnog geen reacties gekomen. Dit kan te maken hebben met het feit dat er dit jaar
weinig derdejaars studenten zijn. De schoolleiding zal de positie nu ook via Facebook en
LinkedIn gaan adverteren.

- De Klaverweide heeft momenteel 0.6 fte vacatureruimte door leerkrachten die komend jaar
minder gaan werken.

- Dit zal eerst binnen de ASG geadverteerd worden.
- Welke leerkrachten komend jaar welke groepen gaan begeleiden zal komende weken gepland
worden.

4. MR intern.
-

Ouderbijdrages.

- De ouderbijdrages voor het kamp en de geplande "Day in the Forest" zullen worden
teruggestort naar ouders.

- Eva raadt aan te overwegen of doorschuiven van bijdrages naar komend jaar mogelijk is.

- De MR raadt aan het gemakkelijker te maken voor ouders om ouderbijdrages te betalen. Een
QR code op brieven die direct link naar een online betalingsoptie zou kunnen voorkomen dat
ouders vergeten te betalen of betalingen onnodig uitstellen.

- Er moet dan wel onderzocht worden hoe gedane betalingen aan leerlingen gekoppeld
kunnen worden.

-

AR.

- De activiteiten van de AR liggen momenteel stil in verband met de coronacrisis.
- Een groot deel van de leden van de AR vertrekt dit jaar. De AR is dus aan vernieuwing toe in
het komende schooljaar.

- Er wordt gesuggereerd dat een persoonlijke versie van de Avondvierdaagse een geschikte
door de school ondersteunde activiteit zou kunnen zijn tijdens de coronacrisis. Linda wil dit
graag adverteren via Social Schools.
-

Feedback van ouders en kinderen.

- De reacties van ouders en kinderen op de plannen voor de "Day in the Forest" waren
overwegend positief. Veel kinderen reageerden enthusiast op het vooruitzicht.

- Vanuit de gehele school zijn er slechts twee sceptische reacties van ouders gekomen.
- Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat ouders en kinderen slechts
drie weken de tijd hadden om te reageren, tussen de bekendmaking van de plannen en het
begin van de coronacrisis.

- Voor zover de MR leden gehoord hebben zijn ouders positief over de manier waarop de
Klaverweide de sluiting en (gedeeltelijke) heropening van de school tijdens de coronacrisis
heeft aangepakt.

- Veel andere basisscholen laten kinderen tijdens de gedeeltelijke heropening elke dag naar
school komen, maar slechts voor korte tijd. De MR heeft begrip voor de andere keuze die de
Klaverweide gemaakt heeft (de landelijke richtlijnen volgend).

5. Rondvraag.

- Geen vragen.

6. Vergaderplanning MR.
2 september 2019

(✔)

14 oktober 2019

(✔)

9 december 2019

(✔)

3 februari 2020

(✔)

30 maart 2020

(✔)

25 mei 2020

(✔)

22 juni 2020

(

)

7. Kasboek.

- Huidig totaal: € 535 (?)
- Geen inkomsten en uitgaven sinds vorige vergadering.

8. Actielijst.
Allen:

- Ideeën afscheidsevenement groep 8 doorgeven aan Linda

(

)

Linda:

- Finale versie schoolplan voorleggen aan MR

(

)

- Het schoolplan publiceren op website en vermelden in Klaverblad

(

)

- Finale versie begroting voorleggen aan MR

(

)

Frank:

- Nakijken wat het actuele saldo van de MR kas is

(

)

- Verslag uitbrengen overleg wijkondersteuningsplan

(

)

- Kascontrole AR [met Yvonne]

(

)

- Finale versie schoolplan en begroting ondertekenen namens MR

(

)

Yvonne: - Kascontrole AR [met Frank]
- Verslag uitbrengen overleg met het Speelpleintje
Jasper: - Update meest recente notulen op de website

(

)

(

)

(

)

