
Notulen MR Klaverweide
Datum: 28 juni 2021
Plaats: Klaverweide school
Tijd: 19.30-21.00 uur
Notulist: Jop (lkr)

AR1/IR2/Info/Besluit
1. Opening, vaststellen notulist en agenda Kathleen/besluit

Vergadering geopend.

2. Afspraken n.a.v. WBTR (zie voorstel) Kathleen/besluit
Nieuwe wet is bedoeld om transparantie te vergroten, zodat er geen misbruik wordt
gemaakt van de financiële middelen. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Willen
we een bestuursaansprakelijkheidsverzekering? Vanuit de MR is hier behoefte aan.

Besluit: Uitzoeken waar we dan exact voor verzekerd zijn en dit terugkoppelen bij
eerstvolgende MR vergadering. (Doet MR lid Diana)

Besluit: Alle uitgaven boven de €5000,- moet door 2 personen binnen de MR
goedgekeurd worden. Dit komt ook in de nieuwe statuten te staan. (Voorzitter Kathleen
zet dit in de statuten).

3. Financiële update & kosten overblijf3 (nu en 2021-2022) Nils/ info
Karine heeft de begroting van de overblijf via Google Meet gedeeld en uitgelegd en
verteld hoe de kosten verdeeld zijn over de groepen. Er is een tekort aan ouderhulp bij de
opvang. Hoe kunnen we ouders motiveren om te helpen bij de overblijf?

Voorstel voor het nieuwe schooljaar:
- Vanuit Humankind wordt gekeken of er een extra PM’er ingezet kan worden.

Directeur Olga houdt contact met Humankind.
- Directeur Olga vraagt ook aan Humankind of zij de administratie op zich willen

nemen.
- Leerkracht die invalt bij de opvang krijgt per keer €10,- tot een bedrag van €350.

Daarna is het €5,- per keer. Dit komt bovenop het cadeau dat aan het einde van het
schooljaar aan alle leerkrachten gegeven wordt.

- Via Parro worden ouders geworven om de vacatures op te vullen.

3 Discussie over: wat te doen met evt overblijvende overblijfgelden? Hoe opvangen ‘gaten’ ín rooster?

2 Instemmingsrecht MR

1 Adviesrecht MR



Besluit: Halverwege het schooljaar (november 2021) dit punt evalueren binnen de MR.

Verdere punten
- Vanuit de TSO blijft ruim €6.000,- over (i.v.m. gemiste opvang tijdens lockdown).

Kunnen we eenmalig 15 euro korting geven per leerling op de overblijfgelden het
komende schooljaar (met uitzondering van de instroom groep 1 schooljaar
2021-2022)?

Besluit: We gaan deze korting geven.
- €350,- voor schoolcadeau wordt eenmalig €800,- omdat de leerkrachten de overblijf

het afgelopen schooljaar (2020 - 2021) veelvuldig hebben overgenomen.
Besluit. Akkoord.

Financiële update: Gedeeld en akkoord.
Besluit: Penningmeester Nils doet een voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage en
de bestuur van de oudervereniging  (oudergeleding MR) bepaalt vervolgens wat het
bedrag echt wordt.

4. Schoolgids 2021-2022 Olga/info
Alle gelden moeten nog gecontroleerd worden en eventueel aangepast. De schoolgids
wordt nog doorgelezen door de oudergeleding van de MR. Foutjes/aandachtspunten
worden door MR gecommuniceerd naar Olga.

Roos (lkr) is aangesloten bij de MR vergadering. Groep 7 wil graag op kamp. Dit komt in
de plaats van het reguliere schoolreisje. Dit komt neer op €60,- per kind. Als ouders dit
écht niet kunnen betalen, wordt dit door school betaald.

Besluit: Akkoord. We gaan het een jaar proberen. Begroting wordt door Roos (lkr)
doorgestuurd naar Nils (penningmeester). Laatste MR vergadering volgend schooljaar
(2021-2022) wordt dit geëvalueerd.

5. Jaarprogramma & vergaderdata 2021-2022 Kathleen/besluit
Kathleen (voorzitter) heeft het voorstel gedeeld.

Besluit: MR geeft akkoord op jaarprogramma en vergaderdata.

9.  Exit vragenlijsten groep 8 Olga/info
Is rondgestuurd. Het is opvallend dat er vrij veel kinderen zijn die aangeven dat ze het
tijdens het werken te druk vinden in de klas. Ook valt op dat veel kinderen groep 5 het
leukste jaar vonden. Dit wordt teruggekoppeld en geëvalueerd binnen het team. Verder zijn
er geen opvallendheden.

10. Rondvraag
Nieuwe versie coronaprotocol is gedeeld binnen de MR.
Besluit: MR geeft akkoord op nieuwe coronaprotocol t/m de zomervakantie.

Vergaderstukken:
- Notulen april 2021
- Voorstel nav WBTR
- Financiële update
- Schoolgids 2021-2022



- Jaarprogramma MR 2021-2022
- Exitvragenlijsten

Overzicht actiepunten:

wat wie

Uitzoeken waar we exact voor verzekerd
zijn als we een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering
afsluiten en dit terugkoppelen bij
eerstvolgende MR vergadering.

MR lid Diana

Alles boven de €5000, moet door 2
personen binnen de MR goedgekeurd
worden. Dit komt ook in de nieuwe statuten
te staan.

Voorzitter Kathleen zet het in de nieuwe
statuten

Mogelijkheid inzet extra PM’er vanuit
Humandkind voor overblijf.

Directeur Olga vraagt dit na bij
Humankind.

Navragen of Humankind de administratie op
zich kan nemen.

Directeur Olga vraagt dit na bij
Humankind.

Halverwege het schooljaar (november 2021)
oplossingen overblijf evalueren binnen de
MR.

Alle MR leden

Voorzitter Kathleen zet dit punt op de
betreffende agenda.

Voorstel hoogte ouderbijdrage (inclusief
€15,- korting).

Penningmeester Nils.

Kamp een jaar proberen. Vergroting wordt
door Roos (lkr) doorgestuurd naar Nils
(penningmeester).

Leerkracht Roos.

Laatste MR vergadering volgend schooljaar
(2021-2022) kamp evalueren.

Voorzitter Kathleen zet punt dit op de
betreffende agenda

Volgende vergadering:

20 september 2021


