
 
 

Notulen Ledenvergadering van de Vereniging De Flevoschool,  
28 juni 2018, te Huizen 

 
 

Aanwezige leden volgens presentielijst (in volgorde van intekening): 
Thirza Vijlbrief, Eric de Ruijter, Hanne Hagedoorn, Sophie Timmermans, Jos Krediet, Marc van 
Ommen, Thamar Mantel- Zillig, Yvonne Rootring, Edwin Nijkamp, Maria Lubbersen Christy Visser, 
Ferry van der Wurf, Mark Schregardus, Anne Claire Beijers, Willemijn McDonald, Nienke Strijbos, 
Mijke Stravers, Janneke Tigelaar, Mark Tigelaar, Linda Kenter, Tilly van Heteren, Linda Verdiesen, 
Marc Poelmann, Erik van Goor, Anna Heijning, Ingeborg Nieland, Nina van Kats-Kruijmer, Laila 
Bearda Bakker, Maaike de Borst, Maaike Ligtenstein, Leen van Duijn 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Bestuur:  Erik van Goor (voorzitter), Thiza Vijlbrief (vice voorzitter & penningmeester), Yvonne 
Rootring (secretaris) 
 
Aanwezige Leden Raad van Toezicht: 
Mark Schregardus, Leen van Duijn, Ferry van der Wurf 
 
Aanwezige directieleden: 
Inèz Vermeulen, Daniël van den Berg 
 
Aanwezige Medezeggenschapsleden: 
Maria Lubbersen, Maaike de Borst. 
 
Aanwezige schoolteamleden: 
Wilma Meijerman, Marianne Eerenberg, Marianne Otten, Elly Kramer, Bettien van Holst Pellekaan 
 
Andere aanwezigen 
Helfred Woortmeijer 
 
Melding afwezigheid: 
Arjan van Venrooy, Said Chabbi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Opening & welkom 
Erik van Goor, voorzitter van het bestuur opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Verslag ledenvergadering 15 juni 2017 
Het verslag wordt aangepast op punt 8 van  de agenda, ‘ de MR’ Met deze aanpassing worden de 
notulen van de ALV 15 juni 2017 vastgesteld. 
 
3. Terugblik op het afgelopen schooljaar  
A) Leerkracht is de sleutel tot succes 
 
Een aantal wisselingen in het bestuur en ook in het team van leerkrachten : 
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● Arjan van Venrooy heeft de school verlaten en Erik van Goor heeft het stokje overgenomen 
als bestuursvoorzitter 

● Nieuwe leden leden Thirza Vijlbrief en Said Chabbi 
● André Mevissen heeft het team begin 2018 verlaten. Bij de start van dit schooljaar verlieten 

ook Wilma Meijerman en Meta Brandon ons om te genieten van hun pensioen. 
● Marianne Otten heeft aangegeven na 16 jaar een carrière switch te gaan maken en Marianne 

Eerenberg gaat na de zomervakantie met pensioen. Ook Wendy Le Febre heeft aangeven 
elders haar carrière voort te willen zetten. Wij wensen Marianne Otten, Marianne Eerenberg 
en Wendy Le Febre veel succes! 

 
Staking 
Dit jaar is er ook gestaakt door de leerkrachten om de werkdruk te verminderen en voor een hoger 
salaris.  Deze acties zijn tot nu toe gesteund door het bestuur, met als kanttekening dat de laatste 
staking de laatste was die het bestuur in deze campagne zou steunen.  
 
Meervoudige intelligentie specifieke leerstijlen. (MISL) 
In het kader van talentontwikkeling is het traject Leskracht opgestart. Dit programma werkt vanuit de 
principes van Meervoudige Intelligentie en zet sterk in op het anders aanbieden van bepaalde lessen. 
Om zodoende bij kinderen meer tegemoet te komen aan hun voorkeursintelligentie. Dit programma zal 
de komende jaren worden voortgezet. 
 
CAO- traject 
Vorig jaar is naar aanleiding van de nieuwe CAO een team van leerkrachten gaan werken aan de 
specifieke invulling van deze nieuwe CAO bij ons op school. De leerkrachten hebben zelf gekeken hoe 
we hier op school de werkdruk kunnen verlagen en hoe we de andere inhoudelijke maatregelen van 
de CAO goed en effectief kunnen implementeren hier op school. Dit proces is met succes afgerond en 
de maatregelen en plannen zijn door alle leerkrachten onderschreven. 
 
Het bestuur heeft in samenwerking met de MR een document opgesteld mbt de evt nevenfuncties van 
leerkrachten. 
 
 
B) De Flevoschool is een lerende organisatie 
 

● Groepsbezoeken en collegiale feedback wordt steeds verder ontwikkeld: het verder bouwen 
aan een lerende organisatie. 

● Herijking van de taken van de bouwcoördinatoren. 
● Er is behoefte de gesprekkencyclus voort te zetten maar het streven is om de administratieve 

druk hierbij te verminderen. 
 
C) De Flevoschool heeft moderne leermiddelen en ICT 
 

● De spellingsmethode ‘Staal’ is dit jaar verder geïmplementeerd  
● Een aantal leermethodes is dusdanig in ontwikkeling dat wij de keuze welke te nemen nog 

even hebben uitgesteld en de ontwikkeling afwachten om zo het beste te kunnen kiezen 
● Oriëntatie en offertebespreking met ICT leveranciers hebben plaatsgevonden tbv de 

digitalisering van het onderwijs. Gekeken is naar de beste invulling voor De Flevoschool. 
● ICT plan: werken in een google omgeving en alle kinderen vanaf groep 5 krijgen vanaf het 

nieuwe schooljaar 2018/2019 een eigen Chromebook. In de groepen 3 en 4 komt een aantal 
Chromebooks en bij de kleuters per groep een aantal tablets. 

● Extra aanbod: 
o + groepen 
o verrijkingsgroepen (mooi voorbeeld - groep 8 verrijking heeft dit jaar meegedaan aan 

de Noordpool Academie en heeft de eerste prijs behaald met een van de projecten 
over duurzaam oplossingen voor de maatschappij). 

o kleutermusical – dit was een enorm succes en we zijn voornemens om dit elk jaar te 
herhalen. 
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D) De Flevoschool werkt samen met haar omgeving 
 
De vraag die rijst is of er nieuwe vaardigheden nodig zijn om onze kinderen goed voor te bereiden op 
onze toekomst. Is verandering van het onderwijs nodig? Er wordt gekeken naar de 21-eeuwse 
vaardigheden. Later hierover meer. 
 

● Raad van Kinderen: Hierbij wordt het bedrijfsleven gekoppeld aan anderen/kinderen en hen 
een dilemma voorgelegd. Dit jaar is de 2e prijs Innovatie Award gewonnen door een van de 
projecten/oplossingen van groep 8. In de nieuw te realiseren nieuwbouw van de Lidl in Huizen 
wordt een aantal oplossingen van de problematiek die de Lidl  onze 8ste groepers heeft 
voorgelegd, geïmplementeerd. Wij zijn weer trots op onze jongens en meiden van groep 8. 

● De Flevotalks; samenwerking met externe enthousiaste deskundigen, en samenwerking met 
het voortgezet onderwijs om zo de overgang te verkleinen van de basisschool naar de 
middelbare school en kinderen te enthousiasmeren voor verschillende disciplines. Halverwege 
dit jaar is de aftrap geweest voor groep 5,6,7en 8.  

o Dit jaar is Eddy Koopmans geweest van het Metropool orkest en hij heeft een 
inspirerende lezing gehouden voorafgaand aan het bezoek van groep 5 en 6 aan het 
orkest. 

o Groep 8 heeft een rechter op bezoek gehad en is met de bus ook nog naar de 
rechtbank in Den Haag geweest om daar een op maat gemaakte rechtszaak mee te 
maken waarbij de inbreng van de kinderen gevraagd werd.  

o Groep 8 mocht ook mee naar de musical ‘Soldaat van Oranje’ in het kader van de 4/5 
mei beleving 

● Gemeente 
o Ons gebouw is van de gemeente. We willen graag meer CO2 neutraal zijn/worden. 

Hierover worden gesprekken voorbereid met de gemeente. 
o Lift. De Flevoschool is verplicht een lift aan te schaffen. Het zit samen met andere 

scholen in een traject met de gemeente om dit te realiseren 
o Verkeer. 

▪ Er is een buurtvereniging gekomen waar wij als De Flevoschool ook in 
deelnemen. Een van de onderwerpen is het verkeer en het parkeren. 
Ondanks al onze goede inzet van oa klaar-overbrigadiers en Kiss & Ride 
ouders worden er nog vaak te veel overtredingen begaan. Beroep wordt 
gedaan om mede ouders hier ook op aan te spreken. We moeten het met 
elkaar handhaafbaar en gezellig houden. 

▪ Ook is school in gesprek over het veiliger maken van de hoek Korte 
Langewijnseweg en de Bovenlangewijnseweg. Hier doen zich regelmatige 
verontrustende verkeerssituaties voor.  De directie is met de gemeente in 
gesprek over concrete maatregelen. 

▪ Elk jaar doen we weer een oproep om nieuwe verkeersbrigadiers die de oude, 
schoolverlatende brigadiers kunnen vervangen en ervoor zorgen dat alle 
kinderen zo veilig als mogelijk de school kunnen bereiken. Ook K&R ouders 
mogen zich weer aanmelden om te zorgen dat de doorstroming bij school zo 
optimaal mogelijk geschied.  

● Scholen: Wij hebben regelmatig overleg op directieniveau met ander 1-pitters om te kijken of 
we synergie uit sommige samenwerkingsvormen kunnen halen. Binnen dit directieberaad 
wordt onder andere ook samengewerkt op het gebied van protocolontwikkeling, gezamenlijke 
inkoop trainingen en een invalpool. 

● Ouders: 
o Ouderenquête: De ouderenquête is zo minimaal ingevuld dat deze niet meer 

representatief is voor de school. De uitkomsten kunnen dan ook niet gebruikt worden. 
Iedereen wordt gevraagd bij een volgende enquête deze graag in te vullen. 

o ParnasSys: het administratiesysteem van school mbt de leerlingen. Dit jaar is het 
ouderportaal van ParnasSys ingevoerd in een 3-fase implementatie. De laatste stap 
zal na de zomervakantie plaatsvinden. Het ouderportaal van ParnasSys geeft de 
ouders meer inzicht in de gegevens rondom hun kind(eren). Ook is Parro ingevoerd. 
Dit is een app die gebruikt wordt per klas door de klassenouders en de leerkracht voor 
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het delen van klas brede informatie. De leerkracht kan deze app ook voor individuele 
berichten gebruiken richting ouders. 

o Er wordt een terugblik gegeven van het invoeren van het voordeurbeleid en de 
evaluatie en het beleid daarop 

 
 
4. Jaarverslag en begroting  
Thirza Vijlbrief (penningmeester bestuur) geeft een toelichting op het jaarverslag en de begroting aan 
de hand van de bijgaande presentatie. (bijlage; presentatie ALV 2018) 
 
De ALV keurt vervolgens het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten, de begroting 
unaniem goed en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en de 
toezichtcommissie voor het gehouden toezicht 
 

 
5. Plannen voor de toekomst, bestuur en directie 
 
A) De leerkracht is de sleutel tot succes 
 

● Verdere training van de leerkrachten middels de methode leskracht op meervoudige 
intelligentie en leer strategieën. Leerprofielen worden start schooljaar 2108/2019 in kaart 
gebracht 

● We blijven werken aan het plaatsen van zij-instromers om de groepen op maximale sterkte te 
houden 

● Vervangingspool vanuit het directieoverleg  
● Maatregelen implementatie mbt werkdrukverlaging.  

o Inzet van onderwijsassistenten ( nog 1 vacature) 
o Inzet van een facilitair medewerker 
o Inzet van vakdocenten (gefinancierd vanuit de ouderbijdrage 

▪ Muziek 
▪ Engels 
▪ Techniek & wetenschap 
▪ Drama 
▪ Programmeren 

o Deze laatste drie vakken zullen bloksgewijs worden ingezet op de maandagmiddag. 
 
 
B) De Flevoschool is een lerende organisatie 
 

● Groepsbezoeken en collegiale feedback wordt verder ontwikkeld.  
● Verder bouwen aan de lerende organisatie mede door kijkwijzer vanuit Leskracht 
● Aanpassen van de administratieve last bij de gesprekkencyclus. 

 
 
C) De Flevoschool heeft moderne leermiddelen en ICT 

● Spellingsmethode ‘Staal’ verder uitbreiden naar groep 8. 
● Methode keuzes mbt rekenen, voortgezet technisch lezen, begrijpend en studerend lezen. 

Hierbij is belangrijk dat we een keuze maken voor digitaal of papieren verwerking door de 
kinderen. 

● Implementatie van het ICT-plan 
● Introductie van de vakdocenten en extra onderwijsassistent 

 
 
D) De Flevoschool werkt samen met haar omgeving 
 

● Continuering van reeds bestaande samenwerkingsverbanden en partners 
● Aanpassingen ruimtes ter bevordering van het klimaat binnen de school (temperatuur en 

CO2) 
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● Voortzetten van De Flevotalks. Doel is 3 a 4 keer per jaar dit voor de bovenbouw en als het 
lukt schoolbreed te organiseren. 

 
Algemeen 
 

● Er wordt weer een aantal enquêtes afgenomen in het volgende studiejaar (jaarlijkse vragenlijst 
● voor leerlingen en leerkrachten omtrent veiligheid). Deze zullen verwerkt worden en de 

resultaten gedeeld. 
● We willen graag een resonansgroep met ouders vormen ter verdere verdieping van de 

resultaten van de enquête(s) 
● De resultaten van bovenstaande zullen worden meegenomen in het nieuw op te stellen 

Schoolplan 2019-2023 
 
 
6. Ouderbijdrage 
 
Alle reguliere zaken kunnen op dit moment bekostigd worden uit de rijksbijdragen. Er hoeft voor deze 
uitgaven geen beroep meer gedaan te worden op de ouderbijdrage 
Om een eventuele korting te geven op de jaarlijkse ouderbijdrage willen we dit laten afhangen van de 
hoogte van de jaarlijkse rijksbegroting. Om dit goed op elkaar af te stemmen zouden we de inning van 
de ouderbijdrage naar een later tijdstip in het jaar willen schuiven. 
 
Bekostiging uit de ouderbijdrage 
Oude opzet: 

● Gymdocent, RT, onderwijsassistent, versnelde aanschaf van lesmethodes. 
● Gedeelte van kamp groep 7 en 8, gedeelte van de musical groep 8, reisjes en excursies. 

Nieuwe opzet: 
● Alle vakdocenten (Gym, Muziek, Engels, Drama, Techniek & Wetenschap en Programmeren). 
● Geen eigen bijdrage meer voor kamp. 
● Kaartjes voor de musical voor de ouders van de kinderen van groep 8. 
● Lease van de Chromebooks voor groep 5 tot en met groep 8. 
● Lease van de Chromebooks voor groep 3 en 4. 
● Lease van de tablets voor groep 1 en 2. 
● Bijbehorende licenties. 

 
De ALV geeft decharge voor het jaarlijks vaststellen van een eventuele korting op de ouderbijdrage 
afhankelijk van de rijksbegroting van dat jaar. Ook keurt zij de voorgestelde invulling van de 
ouderbijdrage goed 
 
 
7. Verslag Raad van Toezicht 
Ferry van der Wurf is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en geeft een korte toelichting op 
de volgende punten: 

● De rol van de RvT  
o Toezicht begroting/ kwartaal rapportage 
o Maken van een jaarverslag 
o Toezicht strategisch beleid 
o Klankbord RvB en het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging 

 
De situatie van De Flevoschool is stabiel. De financiële rapportage is goed 
Ferry spreekt zich namens de RvT het vertrouwen uit in de RvB. 
 
De Raad van Toezicht neemt afscheid van Mark Schregardus als voorzitter van de RvT. Mark wordt 
bedankt voor zijn jarenlange positieve en opbouwende inzet.  
 
De Raad draagt Helfred Woortmeijer voor als nieuw lid van de Raad van Toezicht 
De ALV verleent decharge voor deze benoeming. Ferry en de RvB heet Helfred (een ouder van een 
oud leerling en oud bestuurder) namens alle ouders van harte welkom. 
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8. Verslag MR 
Maria Lubbersen (voorzitter MR) geeft korte toelichting over de activiteiten van de MR.  
De MR heeft veel feedback gekregen dit afgelopen jaar van de oudergeleding.  
Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod zijn gekomen zijn de nevenfunctieregeling en het 
scheidingsprotocol 
 
Maria introduceert een nieuwe lid van de MR oudergeleding, Lisette Hoytema-van Konijnenburg 
 
 
9. Verslag Activiteiten commissie 
Christy Visser (voorzitter AC) geeft korte toelichting over de activiteiten van de AC. 
 
Dit jaar was een goed haar dankzij vele betrokken ouders. Christy bedankt alle ouders voor hun 
betrokkenheid. Ook introduceert zij de nieuwe penningmeester van de AC; Petra Twisk. Zelf blijft 
Christy nog 2 jaar aan als voorzitter van de AC 
 
 
10. Samenstelling bestuur en Raad van Bestuur 
Erik licht de sollicitatie/wervingsprocedure van de Raad van Bestuur toe. Dit jaar verliep iets anders 
als normaal omdat Arjan van Venrooy de school eerder heeft verlaten. Erik heeft als vice voorzitter de 
rol van voorzitter overgenomen. Daarnaast verlaten Yvonne Rootring  (secretaris) en Said Chabbi de 
Raad van Bestuur. Yvonne heeft zich jarenlang zeer intensief en enthousiast ingezet voor onze school 
op diverse vlakken. Haar termijn zit erop en daarnaast verlaat ook haar jongste zoon de school voor 
de middelbare school. Said heeft drukke andere werkzaamheden waarmee de functie binnen het 
bestuur niet meer te verenigen is. We danken allen voor hun (jarenlange) inzet. 
 
Mijke Stravers, Marc Poelmann en Eric de Ruijter worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden 
  
De ALV keurt de voordracht goed en het besluit wordt unaniem vastgesteld. Erik heet alle drie namens 
alle leden van de ALV welkom als bestuurder en wenst hen veel succes! 
 
 
11. Rondvraag en sluiting 
 
Er wordt gevraagd of het misschien een goed idee is om de 10-minuten gesprekjes te houden in 
aanwezigheid van het desbetreffende kind. 
 
De directie vindt dit geen goed idee voor deze specifieke gesprekken en Inez geeft aan dat alle 
andere gesprekken rondom de kinderen vaak al met de kinderen en ouders samen gehouden worden. 
 
 
Erik prijst de grote opkomst tijdens deze ALV dankt iedereen voor zijn/haar tijd en aanwezigheid en 
sluit de vergadering. 
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