Notulen Bestuursvergadering OR
20 januari 2021

Door coronamaatregelen online, via google meet.

Present: Directrice = Kim Bol-Vlaar, Linda Bruin; Team = Saskia; OR = Leontien, Petra, Pauline,
Sandra, Felicia, Michael G, Robin, Manette; Ouders = Marlies G., Ingrid S., Jose H.,
Aanvang: 19:30
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de (online) vergadering. Wederom een online vergadering door de huidige
coronamaatregelen. Na de vorige vergadering (18 nov. 2020) kwam op 8 dec. 2020 het spijtige bericht dat
Kim Bol-Vlaar per 28 januari 2021 stopt als Directrice en weggaat. Dat vinden wij erg jammer. Punt 4, eerste
bulletpoint wordt verplaatst naar tot voor agendapunt Rondvraag. De agenda wordt verder zonder
aanpassingen vastgesteld.
De voorzitter heet iedereen welkom en met name Linda Bruin. Zij zal na 28 januari a.s. tijdelijk (september?)
de Directrice Kim Bol-Vlaar vervangen. Een kort voorstelrondje volgt. Linda Bruin vertelt o.a. dat ze vier
kinderen heeft in de leeftijd 8 tot 18 jaar, woont in Oudkarspel en al lang in het onderwijs zit, bijvoorbeeld
bij de Basisschool de Koet in Midwoud.
2. Notulen vergadering 21 oktober 2020 (ALV) en 18 november 2020
Opgemerkt wordt dat beide notulen abusievelijk als datum 21 oktober 2020 hebben. De secretaris zal het
aanpassen. Beide notulen worden vervolgens zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Bestuurszaken
Op 22 oktober 2020 is per parro bericht namens de OR verstuurd de Vrijwillige Ouderbijdragebrief
2020/2021 tezamen met een online vragenlijst voor het Oud Papier-lopen. Alle ouders op 3 na hebben
online de vragenlijst ingevuld. Maar helaas is er tot nu toe maar voor 44 kinderen (van de ong. 100) betaald.
Er zal dus een nieuw actiemoment moeten komen. Tot op heden werd de Herinneringsbrief Vrijwillige
Ouderbijdrage in jan/febr. aan de ouders meegegeven, zie concept. Door de coronamaatregelen kan dat nu
niet. Wel is misschien een optie om de brief te bezorgen. Besloten wordt om eerst nog een tussenactiemoment te doen, namelijk een nieuw parrobericht. Daarna, ong. over een maand, kan aan de dan niet
betalers een brief worden gestuurd. Linda/Kim zullen het parrobericht snel plaatsen en in febr./maart
helpen met het sturen van de Herinneringsbrief. NASCHRIFT: het concept parrobericht is op do 21 jan naar
de Directrice gestuurd.
4. Mededelingen & ingekomen stukken:
• Terugkoppeling van de directie & Team (Saskia Commandeur)
Saskia koppelt terug namens het TEAM uit het schema van haar en Elles:
- Sponsoracties:
Als thema voor een sponsoractie zou het Team een circusthema een leuk idee vinden.
Geld daarvoor zou het Team dan bijv. willen gebruiken aan een filmpje te maken door de kinderen voor de
ouders over het thema.
Een andere geldbestedingswens van het Team is voor uitdagend materiaal voor plus-kinderen. Stichting
Allure en de school vinden sponsoring(-events) geen probleem als de events elkaar maar niet te snel
opvolgen
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- Boekengeld. Er zit nu in de OR begroting 100 euro voor 2021. Graag eerst overleg met de OR voordat
boeken worden aangeschaft. Gesproken wordt over wat Stichting Allure aan boekengeld betaald. Dat is een
vast bedrag per kind plus geld om alle vakgebieden uit te oefenen. Daar zit een grens aan. De OR zou
bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan leuke boeken, creatieve boeken of boeken over uitjes of voor
Kerst en Sinterklaas. Uit de OR komt een opmerking over dat de school beter moet presteren en de OR
wellicht een extra boekeninjectie zou moeten kunnen geven. De vraag komt ook waar de school haar
boeken vandaan haalt. Dit i.v.m. het steunen van de lokale boekhandel die het in deze coronatijd zeer
zwaar hebben. Antwoord is dat de school via groothandels/schoolboekhandels koopt. TO DO Saskia/Elles:
een concreet lijstje maken van boeken die gewenst zijn.
- EHBO:
De schoolthema’s die er dichtbij liggen zijn voor groep 3/4 Mijn lijf en voor groep 5 tot en met 8 het
Menselijk Lichaam. Deze thema’s zijn al gedaan. Daarom graag doorschuiven naar over 2 jaar. OR vindt het
wel van belang dat het sneller geregeld gaat worden. TO DO Saskia/Elles: uitvragen aan het Team of het
volgend schooljaar al wel 1x kan in schooltijd en/of na schooltijd zou kunnen. TO DO OR: wie zouden we
kunnen vragen om de EHBO les te doen?
- Creatief materiaal geld: Er is een discussie over hoeveel geld er nu precies in kas is voor het creatieve
materiaal en of alle bonnen tot op heden binnen zijn. Dit ook omdat het TEAM graag door wil zetten met
Felicia’s tekening voor de bakken. TO DO Petra en Directrice: alle bonnen tot op heden inleveren en
uitrekenen wat er over is aan geld.
- Kwaliteitskaarten: Dat moet weer door TEAM opgepakt worden.
- Biebclub/Zwerfboekenkast: (100euro per jaar op de begroting) De biebclubouders mogen weer naar
binnen om e.e.a. weer op te starten als de coronamaatregelen dat toestaan. Hangt dus af van de situatie.
T.z.t. zal er dan ook een parro oproep geplaatst worden voor zwerfboeken.
- Schoolfruit: Subsidie was geregeld, ouders waren akkoord na parro oproep eind okt maar corona gooide
roet in het eten. Daags voor de start kreeg de Directrice te horen van Stichting Allure dat zij het niet door
lieten gaan. Op de agenda voor schooljaar 2021/2022.
- Kwaliteitsonderzoek school = Onvoldoende Update van de Directie?
Punt 6 van de oorspronkelijk agenda wordt hier besproken.
Achtergrond: in april 2020 heeft de Inspectie voor het onderwijs een rapport geopenbaard n.a.v. een
kwaliteitsonderzoek met als eindoordeel onvoldoende.
Zorgen worden geuit om de onvoldoende voor de kwaliteit van het onderwijs en de eerdere andere slechte
resultaten. Al 3 jaar lang kan de school de leerresultaten niet omhoog krijgen. Dat is niet goed. E.e.a. is
geen reclame voor de school. Als de school leerlingen wil blijven trekken zal het niveau omhoog moeten. In
de eerder papieren reactie is opgemerkt dat de school er mee bezig is. Een andere zorg is het kritiekpunt
dat het onderwijs onvoldoende is afgestemd op het ontwikkelingsproces van het kind. Voorts hebben de
leerlingen de afgelopen 3 jaar onvoldoende geleerd voor Nederlandse taal en Rekenen. Daarnaast zijn de
resultaten van de huidige groepen 6 en 8 en in mindere mate ook van groep 7 “zorgelijk”. Vergelijkbare
scholen met vergelijkbare leerlingenpopulatie halen betere resultaten. Vraag blijft dus nog steeds hoe kan
de school/Allure er snel voor zorgen dat het niveau van lesgeven omhoog gaat.
In de vorige vergadering kwam naar voren dat de Directrice en de MR van plan waren om e.e.a. toe te
lichten bij de aanschuiftafel. Die is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Toen was het plan om een
presentatie te maken en die door te sturen. Die is nog steeds niet gereed. De Directrice ligt nu toe dat ze er
mee bezig zijn maar dat de coronamaatregelen e.e.a. vertragen. Bijvoorbeeld door een mini-audit door 3
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leden van Stichting Allure te laten doen. De mini-audit zou dan kijken naar hoe de school er nu voor staat.
De resultaten zouden gecommuniceerd worden naar de ouders. Verder is de school bezig om de
leerkrachten door middel van trainingen en e-learning modules te leren beter de resultaten van een
leerling-analyse om te zetten in actiemomenten. Ook gaan de groepsleerkrachten meer doen. Tevens zal er
gekeken worden naar uitdagend materiaal (acadim) voor de plus-kinderen. Dit alles om het niveau van de
leerlingen omhoog te krijgen.
De reactie van de OR hierop is dat het tijd wordt dat de ouders worden ingelicht over de stand van zaken
over hoe de school/stichting Allure zorgt/gaat zorgen dat de school het snel beter gaat doen, Corona of
niet. Wacht niet op wanneer de mini-audit wel kan. Dit omdat de PR van de school gisteren omhoog moest.
Nu vinden toekomstige ouders alleen een slecht rapport. Dat kan niet. Ook wordt geuit dat het huidige plus
materiaal (akadim) niet uitdagend genoeg is. Daarnaast wordt gesproken over dat het materiaal en de
lessen voor alle kinderen, ongeacht plus, op niveau of er onder, beter moet. Ook dat is een belangrijk PR
moment. Wacht niet af en handel nu.
Linda zegt toe dat ze snel gaat proberen voor eind februari de laatste (beleids)ontwikkelingen in een
“communicatie” stuk te zetten voor de ouders/website. Linda vraagt hierbij ondersteuning door de OR. De
OR wil haar zeker graag helpen. TO DO Linda: maak communicatie voor ouders met de stavaza + datum
prikken in februari voor overleg met de OR.
• Financiën/stavaza (Petra Ruijter-Moes)
Ondanks dat de Sinterklaas en Kerstvieringen door de coronamaatregelen anders waren dan voorgaande
jaren waren ze een succes. De Directrice vertelt dat de kinderen het allebei heel leuk hebben gevonden!
Doordat o.a. ouders dit jaar geen kerstdiner konden maken en daarom in plaats daarvan de Knabbel
Ontbijtboxen voor alle kinderen zijn gekocht zijn de kosten voor de OR 200% boven budget uitgekomen.
Dat verwachtte de penningmeester al en is vanwege een reserve geen probleem.
• Activiteitencommissie (Pauline Voswijk)
Vorige week heeft de AC vergaderd. Sinterklaas en Kerst waren een succes. Met Kerst is er wel een
lichtslang gesneuveld. Komende week zullen de aankomende activiteiten uitgewerkt worden. Een daarvan
is de Bingo op 26 maart. Vermoedelijk mogen ouders dan nog niet in school. Maar AC hoopt dat de Bingo,
wat iets leuks voor de kinderen is, wel door kan gaan. En als het niet na schooltijd kan dan onder de
schooltijd. TO DO: TEAM: vragen wanneer, (na of onder) schooltijd, de Bingo kan door laten? Wij hopen
van wel, eindelijk weer iets leuks voor de kinderen. De AC werkt nu aan een plan A (ouders mogen binnen)
en een plan B (ouders mogen niet binnen). Vernomen is dat NL Doet verschoven is van maart naar eind
mei. We willen graag weer meedoen. Daarvoor hebben we input van het Team nodig over wat door NL
Doet aangepakt kan worden. TO DO: TEAM: snel inleveren plannen (eind jan.) zodat die naar NL Doet
kunnen met de aanvraag.
• Luizencommissie (Kim Duin-Oosterman):
Kim is niet aanwezig en door de lockdown is er ook geen luizencontrole geweest na de Kerstvakantie. Heel
goed was dat in de parro voor de ouders filmpjes waren gezet over hoe thuis een luizencheck te doen.
Graag weer eenzelfde parrobericht voor als de scholen weer open gaan. TO DO: Directrice = parrobericht
met luizencheck filmpjes vlak voor de school weer open gaat.
• Oud Papier Commissie (Leontien Bosma-Goesinnen):
Loopt en geen input.
• Schoolkrant-, schoolfotograaf-, schoolreisjes Commissie (Sandra Wit-Mol):
Schoolfotograaf = geboekt. De volgende schoolfotograaf wordt geopperd voor als we weer eens een ander
willen: William Ippel http://www.andersbelicht.com
Schoolreisjes = gecontroleerd gaat worden of ze allemaal geboekt zijn. TO DO
5. To Do lijst
Meerder punten van de To DO lijst van 01 januari 2021 zijn al hierboven besproken.
Ad 1) Informatieavond = niet besproken
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Ad 2) PR OR = niet besproken.
Ad 3) Melden door Directrice op Bingo avond dat er vacatures zijn: niet besproken
Ad 4) Sponsoring: zie hierboven
Ad 5) Allocatie €1200: Nagegaan wordt er welk bedrag er nog open staat. TO DO: Petra/Pauline/Directrice
Ad 6) Draaiboeken maken: voor 1 februari a.s.
Ad 8) Herinneringsbrief Vrijwillige Ouderbijdrage en andere Bank /QR code /Tikkie: Zie hierboven voor de Vrijw.
Ouderb. en de meegestuurde concept brief.
Voor wat betreft de vraag of het goedkoper is om een andere bank te nemen/mogelijk is om te innen via
QR code/Tikkie het volgende. Robin heeft uitgezocht dat alle banken voor verenigingen zoals de onze,
bijna een gelijk tarief rekenen. Wij hebben een zakelijke rekening wat duurder is dan een particuliere
rekening. De zakelijk rekening is om geen vermenging te krijgen met de privérekeningen van de
penningmeesters. Ook bij zakelijke rekeningen scheelt het centen. De huidige Rabobank-kosten zijn 120
euro. Voor afschrijvingen is er wel een verschil: ING rekent 6 cent, Rabobank 16 cent.
Voor wat betreft de QR codes, dat zou kunnen. Je hebt eenmalige codes en herhalingscodes. Het
handigste zou zijn als elke ouder zijn eigen QR code zou krijgen. Dan heeft de penningmeester ook
meteen inzicht voor welk kind er betaald is. Alleen bijschrijvingen kosten geld bij de QR code. Parro heeft
ook een betalingsmogelijkheid maar dat zou 2 euro per leerling kosten dus erg duur. OR blijft de hulp
nodig hebben van de Directrice. Of de Directrice moet de inkomsten naast de lijst van ouder/kindgegevens leggen (AVG) of moet de Directrice vooraf een of alle QR codes invoeren (vooraf meer werk
maar dan geen lijsten check achteraf). Je kan niet via een QR code als ouder een kind/groep kenmerk
toevoegen. Dat kan wel bij een Tikkie.
TO DO: Petra, Michael en Robin gaan verder uitzoeken wat voor het innen de beste mogelijkheid is.
Michael zal contact opnemen met de Rabobank.
Ad 9 t/m 13: zie hierboven.
Ad 14: ANWB/Verkeerslessen: TO DO: Saskia gaat update vragen aan Elles en het Team, zie To DO Lijst.
Directrice vindt het een goed plan voor in het voorjaar.
6. Kwaliteitsonderzoek school = Onvoldoende
Zie hierboven
7. Blauwe container
Niet besproken
8. Afscheid Directrice per 28 januari 2021
De voorzitter neemt het woord en richt zich tot Kim.
Beste Kim,
Voor mij, maar ook voor de andere OR en AC leden, kwam je bericht geheel onverwachts.
Wat een dappere keuze, knap dat je goed naar jezelf luistert en deze stap durft te zetten. Maar we vinden het
natuurlijk ontzettend jammer voor De Klaverwoid. Samen hebben we veel meegemaakt in de afgelopen 5,5 jaar!
De samenwerking met jou was heel prettig en we zullen je enorm gaan missen. We konden altijd bij je terecht,
zelfs ’s avonds of in het weekend als dat nodig was.
Je bent een bevlogen persoon! Je inzet voor de school en kinderen was super. Je stond altijd klaar om ons te
helpen met de activiteiten die we georganiseerd hadden. Zoenend de Sint verwelkomen, streng het kerstdiner
openen en dansend de koningsspelen laten beginnen. Ook vond je het niet erg om je handen uit de mouwen te
steken voor de NL Doet klussen die we samen hebben opgepakt, zoals Klaverfris I voor binnen in school en later
Klaverfris II voor buiten op het schoolplein.
Je bent ook een betrokken persoon! Jouw betrokkenheid ging verder dan alleen de kinderen die je ’s ochtends
op het schoolplein begroette met “goede morgen”. Ook voor de ouders stond je er: weer of geen weer. Altijd in
voor een praatje, vrolijk en hartelijk.”
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Wij respecteren jouw keuze, jij gaat je passie achterna: mensen verbinden en organiseren.
Kim super bedankt voor alles en we willen je heel veel succes wensen met al je toekomstplannen!
Kim dankt de voorzitter voor de mooie woorden en voor de bloemen van de OR die vandaag bij haar thuis zijn
bezorgd. Ze gaat zeker iedereen missen, de kinderen, de ouders, het Team, de OR. De bevlogenheid en
betrokkenheid van de ouders/OR is op de Klaverwoid is zeer groot en dat was altijd prima samenwerken. De
Klaverwoid is een hele fijne school met een hele fijne sfeer.
9. Rondvraag
- Geen vragen.
- De voorzitter geeft aan dat de volgende OR vergadering (17 februari 2021) in de gespreksweek is. Dat is niet
handig voor het TEAM en ouders. Beter is om die vergadering te laten vervallen. Eerst volgende vergadering is
dus: 17 maart 2021
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen in de meet en sluit de vergadering om 21:20.
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