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Welkom nieuwe ouders 
De afgelopen tijd heeft De Flevoschool een flink aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Met deze 
kinderen begroeten wij ook hun ouders. Alle medewerkers van de school en het bestuur heten deze 
kinderen en hun ouders heel hartelijk welkom. Wij hopen dat u de komende jaren een fijne tijd op De 
Flevoschool zult hebben.  
 
Voordeurbeleid van de Flevoschool 
Zoals we u in ons vorige schrijven al berichtten is de stap van peuter-, kinderopvang naar de basisschool 
is een hele overgang. Veel zaken zijn anders geregeld, nieuw en er worden weer andere vaardigheden en 
verantwoordelijkheden verwacht van ouders en kinderen. Een van de veranderingen is soms de 
toegankelijkheid van de basisschool. Onze school is een dynamische instelling waar de hele dag door 
kinderen, leerkrachten, ouders, externe begeleiders en leveranciers in- en uitlopen.  
 
Omdat de huidige tijd veel veranderingen mee brengt, heeft het bestuur vorig jaar twee ouders gevraagd 
onderzoek te doen om een beeld te krijgen van hoe wij en andere scholen omgaan met het onderwerp 
"toegankelijkheid van de school". Er zijn 19 basisscholen benaderd voor deelname aan dit onderzoek. 
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de politie, de brandweer, de medezeggenschapsraad, het 
schoolpersoneel, De Kremmerd en 3 beveiligingsbedrijven. Tevens is er een week lang gekeken naar de 
inloop tijdens lesuren. 
Op basis van dit onderzoek met betrekking op de veiligheid van onze kinderen en het personeel, maar 
ook kijkend naar de financiële haalbaarheid en praktische implementatie & gebruik, heeft het bestuur 
besloten een toegankelijkheidssyteem dat werkt via een app op uw mobiele telefoon, in te voeren. Een 
systeem dat persoonlijk ingesteld kan worden, niet kostbaar is en geen extra werkdruk voor het personeel 
oplevert. Alhoewel deze maatregel helaas geen garantie is voor 100% veiligheid hopen we toch hiermee 
de veiligheid binnen school te vergroten. 
 
Wat houdt dit straks voor u in? Bij het wegbrengen en ophalen van uw kinderen verandert er niets. Om 
tijdens of na de lesuren toegang tot het schoolgebouw te krijgen, opent u de app en vult u uw 
persoonlijke toegangscode in. 
 
De aankomende periode wordt u uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe beleid en de werking van de 
app. De planning is om de installatie en implementatie van het systeem voor het einde van dit schooljaar 
te laten plaatsvinden. Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Daniël van den 
Berg. 
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De Flevoschool versus het predicaat ‘Excellente school’ 
Wellicht is het u ontgaan maar 23 januari jl. is bekend geworden welke scholen het predicaat Excellente 
School mogen dragen. Op de lijst Excellente Scholen staan voor het jaar 2016-2018 geen scholen in 
Huizen vermeld.  
Wel doet een groeiend aantal scholen mee aan het traject Excellente Scholen. Dit traject biedt een school 
de mogelijkheid zich aan te melden voor het predicaat Excellente School. Dat predicaat krijg je als een 
jury van experts het door de betreffende school zelf aangemelde en ingevulde unieke excellentieprofiel 
ook daadwerkelijk als excellent betiteld. Dat kan een innovatief onderwijsaanbod zijn of een 
onderscheidende aanpak van leerlingen.  
Ook wij hebben bestudeerd of De Flevoschool zich zou moeten aanmelden voor het predicaat “Excellent”, 
zoals wij u vorig jaar al meldden. Daarvoor hebben we ons grondig laten informeren en is een 
projectgroep opgezet die met veel positieve energie aan de slag ging rondom het thema “Talent” als 
uniek excellentieprofiel voor onze school. We kwamen echter gaandeweg tot de ontdekking dat een 
predicaat geen doel op zich is maar dat het meer een beloning zou moeten zijn voor het door De 
Flevoschool al gegeven kwalitatieve sterke onderwijs, verstrekt door onze docenten die dagelijks met veel 
passie de kinderen steeds een stap verder brengen. Daar zijn we heel goed in, met onze eigen 
humanitaire signatuur maar kwalitatief goed onderwijs is gelukkig niet uniek in Nederland.  
 
Binnen De Flevoschool hebben wij, naast ons hoge kwaliteitsniveau, ook een individuele aanpak en een 
focus op unieke talentontwikkeling. Denkt u bijvoorbeeld aan ons relatief hoge niveau remedial teaching 
in vergelijking met andere basisscholen voor kinderen die op een gegeven moment een extra steuntje 
kunnen gebruiken en daarnaast ook aan onze plusgroepen en verrijkingsklassen voor kinderen die extra 
uitdaging kunnen gebruiken. Tevens is de aanpak op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkelingen 
voor al onze kinderen en de continue verbeterde nieuwe digitale methodes voor ons erg belangrijk. Een 
en ander heeft ons doen besluiten dat we geen verdere prioriteit geven aan het predicaat ‘Excellente 
School’ omdat De Flevoschool zich niet tot één excellent gebied wil laten beperken en daarom afziet van 
aanmelding voor het predicaat “excellent”. Wij gaan verder op de ingezette route van het leren van, door 
en met elkaar binnen onze visie.   
 
De nieuwe Combinatieklas 
Vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over het openzetten van de wachtlijsten bij de geboortejaren 
2012 en 2013. Dit was naar aanleiding van de vele vragen rondom de wachtlijst met betrekking tot 
nieuwe leerlingen. Wat opviel was dat met name in de geboortejaren 2012 en 2013 veel broertjes en 
zusjes van leerlingen die reeds op De Flevoschool zitten, op deze wachtlijst stonden. Het niet kunnen 
plaatsen van broertjes en zusjes én kinderen van geïnteresseerde ouders vinden wij heel vervelend en 
niet wenselijk. 
De wachtlijstproblematiek en de ontstane beschikbare lokaalruimte (op dit moment 9 groepen en 10 
lokalen beschikbaar) zijn dan ook de redenen geweest dat wij gezamenlijk met de directie in kaart hebben 
gebracht of het starten van een extra groep een reële optie zou kunnen zijn. Een groep opgebouwd uit 
dezelfde leeftijdsgroep was niet mogelijk maar het combineren van twee leeftijdsgroepen en daardoor het 
formeren van een nieuwe combinatiegroep was wel een mooie en unieke kans! 
Dit besluit heeft ertoe geleid dat wij veel mensen blij hebben kunnen maken met ook een plek bij ons op 
school voor een broertje of zusje. Daarnaast zijn er ook veel extra kinderen aangemeld en is het nu zo dat 
wij ook weer aan ons maximale aantal kinderen zitten voor deze groepen. 
 
Wat betekent dit nu voor het onderwijs aan deze groepen?  
De kinderen van het geboortejaar 2012 zitten inmiddels allemaal bij ons op school en de kinderen van 
geboortejaar 2013 stromen dit kalenderjaar binnen. Dat betekent dat in het tweede halfjaar van komend 
schooljaar (2017-2018) extra personeel ingezet zal worden om de anders te volle kleutergroepen te 
ondersteunen. Binnenkort wordt er gezamenlijk met de leerkrachten van groep 1 en 2 een plan gemaakt, 
tezamen met de directie, hoe wij de groepen zullen gaan inrichten.  Hierover zult u zo snel mogelijk 
worden ingelicht. 
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Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen dan de kinderen van geboortejaar 2012 instromen in groep 3. Wat 
het precieze aantal van deze groep dan zal zijn is nu moeilijk al vast te leggen (denk aan kleuters die wat 
langer blijven in groep 2, eventuele verhuizingen etc.) maar dat deze groep meer dan 30 leerlingen zal 
hebben, is duidelijk. In het voorjaar van 2018 zullen wij dan kijken hoe groot de groep gaat worden en op 
welke wijze deze groep het beste begeleid en ondersteund kan worden. 
In het schooljaar 2019-2020 gaan de kinderen van geboortejaar 2013 naar groep 3. In dat jaar zal een 
deel van de kinderen van geboortejaar 2012 en 2013 bij elkaar worden gevoegd, een zogenaamde 
combinatieklas. Concreet betekent dit dat er een groep 3 zal zijn, een groep 4 en een groep 3/4. In het 
verleden hebben wij als Flevoschool hier al veel ervaring mee opgedaan. In het schooljaar 2018-2019 
zullen wij u uitgebreid informeren over de stappen die er genomen zullen worden om tot de samenstelling 
van de verschillende groepen te komen. 
 
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Daniël van den 
Berg.  
 
Bestuur zoekt nieuwe bestuursleden 
 
Het huidige bestuur van De Flevoschool bestaat uit 5 leden, te weten: Arjan van Vennooy (voorzitter), 
Lucas Hanou (penningmeester), Erik van Goor (vice voorzitter), Yvonne Rootring (secretaris en 
portefeuille communicatie) en Nienke van Koningsveld (portefeuille HR). 
 
De termijn van de penningmeester van het bestuur, Lucas Hanou, verloopt per juni 2017. Ook de 
bestuurstermijn van Nienke van Koningsveld, bestuurslid met HR in portefeuille, zit er dan op. Dit 
betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe penningmeester en een nieuw bestuurslid met HR in 
portefeuille.  
 
De werkzaamheden van de penningmeester bestaan o.a. uit het (samen met de directeur) opstellen van 
de begroting, het bestuursverslag, de meerjarenbegroting en het toezien op de inning van de 
ouderbijdragen. Tevens voert de penningmeester regulier overleg met de Raad van Toezicht  tezamen 
met de voorzitter, over het verloop van de financiën van De Flevoschool. 
Het bestuurslid met HR in portefeuille fungeert o.a. als sparringpartner voor de directie op het gebied van 
personele aangelegenheden, is vanuit het Bestuur verantwoordelijk voor het HR-beleid en is actief 
betrokken bij het vertalen van landelijke CAO-afspraken naar het personeelsbeleid van De Flevoschool.  
 
Voor de functie van penningmeester is een financiële achtergrond zeer gewenst. Voor het bestuurslid met 
HR in portefeuille is ervaring met HR zaken en personeelsbeleid zeer gewenst. Tevens is een eis dat de 
nieuwe bestuursleden de mogelijkheid hebben om minimaal drie jaar in het bestuur actief te zijn. 
Het bestuur nodigt ouders die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie uit om dat kenbaar te 
maken. Graag geven wij meer informatie over de inhoud van het werk en, niet onbelangrijk, het 
tijdsbeslag. Het bestuur staat ook open om op potentiële kandidaten te worden gewezen. 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Yvonne Rootring  
yvonne.rootring@me.com. 
 

Wij wensen u een prachtige tweede helft van het schooljaar 2016/2017! 
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