
 

 

Agenda MR Klaverweide 

Datum:  14 september 2020 (maandag) 

Plaats:  Daltonschool Klaverweide  

Tijd:   19.30 uur –21:00  

Aanwezig:  Nils, Rob, Sandra, Diane, Kathleen, Jeannet, Sabine, Marjolijn en Olga 

Afwezig:  Jop (ouderschapsverlof) 

  

 

        AR1/IR2/Info/Besluit 

1. Opening, vaststellen notulist en agenda    Kathleen/info 

 

2. Voorstellen nieuwe leden & rol/taak MR     Kathleen/info 

Sandra Duivenvoorde is de nieuwe ouderlid in de MR. 

Jeannet Vink zal als personeelslid de MR versterken. 

Jop Leek zal als personeelslid de MR versterken. Hij is afwezig in verband met 

ouderschapsverlof.  

 

3. Roulerende notuleren p-leden voortzetten?   Kathleen/besluit 

Marjolijn neemt de rol van secretaris op zich. Zij maakt de notulen en deze worden door de 

overige P-leden nagelezen.  

 

4. Financiële situatie/update MR      Nils/info 

 

2019-2020:  

Toelichting Nils (penningmeester): 

Bijzonder jaar door COVID 19.  

Resultaat: 

Er is van het schooljaar 19-20  een positief resultaat van €12.000. Dit resultaat is o.a ontstaan 

door het niet uitgeven van de schoolreisgelden (€9020) en het wegvallen van kosten voor  

PM’ers van Humankind en vrijwillige overblijfkrachten  tijdens de sluiting van de school.  

In het schooljaar 20-21 gebruiken we de  schoolreisgelden alsnog voor een schoolreis voor 

grp 1 t/m7. We vragen ouders die al betaald hebben dus niet nogmaals te betalen.  De nieuwe 

leerlingen die in 20-21 meegaan met het schoolreisje hebben nog niet betaald en zullen nog 

een factuur ontvangen. Het gaat hierbij om de zij-instromers en leerlingen die rond maart 

2020 op school zijn gekomen.  

 

2020-2021: 

Voorstel penningmeester betreffende ouderbijdragen: De bedragen hetzelfde als vorig 

schooljaar houden. Samengevat: 

Onderbouw: € 65  

Bovenbouw: € 60 (leerlingen bovenbouw betalen zelf het Sinterklaascadeau) 

Voorstel penningmeester voor overblijfgelden: eveneens gelijk houden. Samengevat: 

Onderbouw: €70 

Bovenbouw: €83 

                                                           
1 Adviesrecht MR 
2 Instemmingsrecht MR 



Kosten zijn gebaseerd op het aantal PM’ers van Humankind, PM’ers van school 

(onderwijsassistenten) en vrijwillige overblijfkrachten (o.a ouders).  

 

Vragen van MR-leden over de overblijf:  

Humankind is vorig jaar voor €20.000 begroot, maar er is minder uitgegeven.  

Wat is hiervan de reden? 

- Humankind heeft in de Coronatijd veel minder gekost dan begroot.  

- Daarnaast heeft Humankind de inval PM-ers voor één jaar niet gefactureerd; dat zullen 

ze komend schooljaar wel doen.  
 

Waarom betalen we in 20-21 €2000 minder dan in 19-20?  

- Op de begroting van 19-20 vallen onder Humankind de PM’ers van Humankind en de 

PM’ers van school.  

Op de begroting van 20-21 zijn deze gesplitst. PM”ers Humankind kosten €18.870 en 

PM’ers school €4000. In totaal is dit €22.870.  

We betalen dus niet minder, maar €2000 meer.  

 

Waar is de €4000  Inzet PM school voor bedoeld?  

-  Dit zijn de betaalde onderwijsassistenten vanuit Daltonschool Klaverweide die worden 

ingezet tijdens de overblijf.  

 

Besluit: we lassen deze maand een extra MR vergadering in om meer informatie te krijgen 

over de schoolbegroting als het vaststellingsproces verder is gevorderd. 

 

Klassengeld: 

Iedere groep krijgt weer €100 klassengeld. In totaal €1700 (15 groepen, 1 instroomgroep en 

de mediatheek).  

 

Verzoeken aan de MR vanuit het team: 

Leraren kunnen bij de MR altijd een verzoek indienen voor bepaalde uitgaven.   

Dit geldt ook voor de leerlingenraad. De LR kan een plan indienen als ze bepaalde uitgaven 

willen doen. Doorgeven aan LR dat er mogelijk een budget is om uit te geven.  

 

Verzoeken vanuit het team: 

● Vanuit het team ligt nu het verzoek voor t-shirts/hoodies voor leerkrachten met het 

logo van school. Dit om herkenbaar te zijn tijdens uitstapjes buiten school.  

→MR stemt in met het aanschaffen voor hoodies/shirts voor het team.  

 

● Vanuit personeelsgeleding komt ook de vraag of de MR vanuit de ouderbijdrage een  

laptopkar met 32 laptops zou kunnen aanschaffen voor de groepen 4. De huidige 

tablets volstaan, maar chromebooks bieden meer mogelijkheden en zowel leerlingen 

als leerkrachten vinden ze fijner werken.  

Kosten daarvan liggen op ongeveer 10.000 euro in totaal.  

De stg. OBO heeft in achterliggende jaren al 4 laptopkarren aangeschaft voor de 

bovenbouw en Klaverweide heeft de overige karren binnen de schoolbegroting kunnen 

aanschaffen.  

Om hierover te kunnen beslissen is aanvullende informatie nodig. De voorzitter gaat 

navraag doen bij de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) of dit mag worden 

aangeschaft vanuit de ouderbijdragen. School gaat op papier zetten wat de precieze 

kosten zouden zijn voor de laptopkar voor de groepen 4.  



Besluit: tijden de al voorgenomen extra MR vergadering zullen we op basis van de dan 

ingewonnen informatie beslissen of en hoe we hiermee verder gaan,  

 

 

5. Vaststellen hoogte ouderbijdrage     Allen/Besluit 

Het voorstel van de penningmeester is om deze bedragen gelijk te houden.  

Argumenten hiervoor zijn:  

1. We verwachten dat de situatie weer normaliseert en we gaan ervan uit dat we de 

ouderbijdrage weer uit gaan geven.  

2. We vinden het niet verstandig om eenmalig het bedrag te verlagen en daarna weer te 

verhogen. 

3. We willen het positieve saldo van de ouderbijdrage inzetten ter versterking van het 

onderwijs (en niet om ouderbijdrage te verlagen).  

 

Besluit: uitstellen van vaststelling van hoogte ouderbijdrage tot na de extra ingelaste 

vergadering (wel of niet investeren in chromebooks)?  

 

 

6. Begroting Klaverweide      Olga/IR 

De schoolbegroting is een eerste conceptversie. Donderdag 17 september wordt bovenschools 

de begroting voor het kalenderjaar 2021 opgesteld. Wanneer de begroting klaar is, wordt deze 

besproken tijdens een extra MR-vergadering. 

Over het algemeen zijn de meeste bedragen voor de komende jaren gelijk, aangezien de 

leerlingaantallen voor de komende jaren rond de 370 leerlingen blijft.  

Leermiddelen en schoonmaak wordt vaak duurder. 

Op deze nieuwe begroting komt ook het onderdeel personeelskosten bij. Voorgaande jaren 

was dit niet het geval.  

 

Wanneer de begroting wordt toegelicht, wordt onderstaande vraag beantwoord: 

- In de realisatie van 2019 en de begroting van 2020 zijn verschillen te zien.  

Wat is de verklaring hiervoor? 

 

 

7.   Exit enquête groep       Allen/ info 

 

De uitslag van de enquête is zeer positief. De uitslag van de enquête wordt met de 

leerlingenraad besproken en komt terug in de teamvergadering.  

 

8.   Plan meer- en hoogbegaafdheid     Toelichting Marjolijn 

De opmerkingen van de vorige vergadering zijn aangepast in het beleidsplan. Onderstaande 

kanttekeningen komen nu nog naar voren: 

- Kopje vervroegde doorstroming: Graag een nuance aanbrengen wat betreft het 

onderdeel negatief advies vanuit school voor vervroegde doorstroming. 

- Startgesprekformulier kleuters wordt door directie en IB ontwikkeld waarin de ouders 

ook informatie kunnen geven over de ontwikkeling van hun kind.  

- Onderpresteren: er mist in de beschrijving van de kenmerken onderpresteren het  

veranderen van het gedrag van een kind.  

 

Marjolijn past het beleidsplan aan. Daarna wordt het beleidsplan nogmaals naar de MR 

gestuurd en dan wordt deze vastgesteld.  



 

 

9   Actie- en besluitenlijst van juni 2020    Allen/zie notulen juni 

Actie- en besluitenlijst is aangepast. 

 

10    Rondvraag 

 

- Rob neemt afscheid van de MR in zijn rol als penningmeester.  

De MR en Klaverweide bedanken Rob voor al zijn tijd en inzet.  

                  
Volgende vergadering: 16 november 2020 

Datum Nr Actie Actiehouder Deadline 

01/07 1 Jaarlijks in MR evalueren of de 50% 

huurkosten van musical nog te betalen 

zijn uit de ouderbijdrage. 

In schooljaar 2020-2021 zijn er twee 

groepen 8. De musical wordt op 1 dag 

twee keer uitgevoerd. 

MR  

14/09 2 GMR notulen doorsturen door Elisabeth 

of Ellen de Knegt (ouderlid GMR) 

Olga  

14/09 3 Aanschaffen boekhoudkundig programma Nils  

14/09 4 Navragen informele oudervereniging bij 

vorige voorzitter MR (statuten) 

Olga Op de 

jaarplanner  

14/09 6 Penningmeester: Opgeven voor de VOO. 

Hij kan gelijk de factuur betalen.  

Penningmeester 

neemt dit op met 

Elisabeth 

September 

14/09  Aangepaste beleidsplan sturen naar MR-

leden 

Marjolijn  

14/09  Inplannen extra vergadering Kathleen  

 
 


