Agenda MR Klaverweide/ALV oudervereniging Klaverweide
Datum:
Maandag 20 april 2020
Plaats:
Vanuit eigen huis (Google Meet)
Tijd:
19.30 uur –21:00
Aanwezig:  
Kathleen Torrance (voorzitter); Kunie Blom,Sabine van Steijn,
Sabine Oudshoorn, Diana Eussen, Isabelle Leedekerken, Nils van
Leeuwen (toekomstige penningmeester) , Rob Eggink (huidige
penningmeester) en Olga Rietmeijer (directeur Klaverweideschool)
Vergaderstukken:
- Notulen 10-02
- Schoolreis 2019-2020
- Vakantierooster 2020-2021
- Vaststelling werkverdelingsplan
- Formatie 2020-2021
- Begroting 2019-2020
1. Opening, vaststellen notulist en agenda (Kathleen)
Notulist: Sabine Oudshoorn
2. Financiële zaken.
-S
 choolreizen
We weten momenteel nog niet of de schoolreizen dit schooljaar door kunnen gaan.
De school heeft besloten om de schoolreizen nog niet te annuleren. We hopen dat de
schoolreizen op een ander moment zullen plaatsvinden of dat we het geld van de parken terug
zullen krijgen. Wanneer de parken zullen overgaan op een annulering, dan zou er ook een
mogelijkheid ontstaan tot het ontvangen van vouchers. Wanneer dit het geval is, dan worden
deze vouchers voor het volgende schooljaar ingezet. We hebben tot nu toe geen officiële
opzegging van de parken.
MR-leden staan ook positief tegenover het idee om (indien dit aan de orde komt) eventueel
aanspraak te doen op de reserves van de oudervereniging, bijvoorbeeld bij een tekort voor
het schoolreisje in het nieuwe schooljaar.
Voorstel wanneer de schoolreizen niet doorgaan:
Groep 1 draagt wel bij aan de betaling van het schoolreisje, maar voor de overige groepen
schuiven we het budget door naar het volgende schooljaar.
De bijdrage van de huidige groep 7 wordt verrekend met schoolkamp voor groep 8 in het
volgende schooljaar.

- Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp kan helaas niet meer plaatsvinden in mei, de school probeert het te
verschuiven. We weten momenteel nog niet of dit mogelijk is door de Corona-situatie.
Opzet is om het schoolkamp door te laten gaan en indien nodig gebruik te maken van de
reserve-gelden.
Wanneer het schoolkamp niet doorgaat, dan doen we ons best om het geld terug te krijgen.
Kortom: Hopelijk kan het kamp doorgaan, maar wanneer dit niet mogelijk is, dan zullen alle
ouders van groep 8 o nder voorbehoud hun geld teruggestort krijgen.
- Overblijfgelden
Voorstel: Overblijfgelden in mindering brengen voor het nieuwe schooljaar.
De overblijfgelden voor groep 8 worden terugbetaald.
Afhankelijk van de afspraken met Humankind.
Bijna alle betalingen zijn voldaan.
3. Vakantieplanning 2020-2021.
Iedereen gaat akkoord.
4. Formatieplan 2020-2021.
15 groepen
Onderwijsassistent 2,8.
IB voor 3 dagen
RT HB begeleiding 4 dagen (B
 egeleiding voor hoogbegaafde/meerbegaafde leerlingen.)
Een dagdeel voor een gym-leerkracht in groep 1/2
De personeelsleden van de MR stemmen met het formatieplan in.
5. Samenstelling MR in 2020-2021 (op basis schema aan- en aftreden).
Dit is het laatste jaar binnen de MR van Kunie en Rob (penningmeester). Nils vervangt de rol
van penningmeester. Wie Kunie zal vervangen is nog niet bekend.

6. Wat verder ter tafel komt.
- Vraag vanuit ouders over scenario's tot betrekking van het inhalen achterstanden van
leerlingen in het volgend jaar: Het welzijn van de kinderen gaat voor, wanneer
scholen weer open gaan dan zullen we een nulmeting doen. Vervolgens gaan we
hiermee aan de slag.
- Vaststellen van de werkverdelingsplan: personeel gaat akkoord.
Volgende vergadering: 29 juni, indien geen gebruik wordt gemaakt van de reserve-datum
in mei.
Actielijst
Datum

Nr

Actie

Actiehouder

01/07

1

MR

01/07
01/07
16/09

2
3
4

Jaarlijks in MR evalueren of de 50%
huurkosten van musical nog te betalen zijn
uit de ouderbijdrage.
In schooljaar 2019-2020 zijn er twee
groepen 8. De musical wordt op 1 dag twee
keer uitgevoerd.
GMR notulen doorsturen door Elisabeth
Aanschaffen boekhoudkundig programma
Op basis van het aantal keer invallen bij de
overblijf komt er eind van het schooljaar
een “cadeau”voor het team. Maximaal 400
euro.
Cadeau voor het team graag inventariseren
in het team.
Informatie van de werkgroepen in de
schoolgids noteren.
Navragen informele oudervereniging
(statuten)
Kascontrole van het afgelopen jaarkalender

18/11

5

10/02

6

20/04

7

Olga
Nils
MR

Deadline

afgerond
juni 2020
April 2020

Olga
Olga
Rob

