
Jaarverslag Medezeggenschapsraad CBS de Flambouw 2020-2021
 

De samenstelling van de MR in 2020-2021 was als volgt: 
Voorzitter: Aries Dijkhuizen (oudergeleding) 
Secretaris: Liesbeth Lycklama (oudergeleding) 
Lid: Aries Dijkhuizen (oudergeleding) 
Lid : Els Gillebaard (teamgeleding) 
Lid: Nora van Noordenne (teamgeleding) 
Lid: Liesbeth Lycklama (oudergeleding)
 
Inhoud Jaarverslag 2020-2021: 

1. Gezien, ingestemd en/of vastgesteld 
2. Ontwikkelingen binnen de Vereniging/Stichting Vechtstreek en Venen/ GMR 
3. Leden MR van De Flambouw 
4. Samengaan Flambouw en Tweemaster
5. Berichten uit de school 
6. Corona
7. Vergaderdata 2021-2022

 
1. Gezien, ingestemd en/of vastgesteld 
De MR heeft de volgende stukken gezien, met de inhoud ingestemd, of deze vastgesteld:   
* Het schoolondersteuningsprofiel (SOP): is al vastgesteld in 2019-2020
* Schoolgids 2021-2022 [ komt in september 2021] 
* Begroting 2021-2022 [wordt eind juni 2021 ingediend en later volgt op begroting op
stichtingsniveau, is ter inzage voor MR]
* Het vakantierooster 2021-2022 
* Het formatieplan 2021-2022
* Veiligheidsplan [is vastgesteld tot 2024 en wordt nu in 2021 bijgewerkt. Zal ook herbekeken
worden nav samenvoeging met Tweemaster]
* Schoolplan 2019-2023: Deze wordt gesplitst in plan voor 2 x 2 jaar. Naast plan 2019 -2021-
komt er nu een plan 2021-2023, wordt in schooljaar 2021-2022 vastgesteld.
* jaarplan nieuwe school 2021-2022 [wordt in september 2021 vastgesteld]
*Jaarverslag flambouw 2021-2022 [wordt in september 2021 vastgesteld]
*Jaarverslag MR 2019 -2020
* Fusie Effect Rapportage samenvoeging Tweemaster en Flambouw
* Identiteitscommissie & identiteitscommissie reglement
* Zorgplan
* Eindrapport RIE 2021: is al vastgesteld in 2019-2021
* Quickscan Welzijn Personeel Flambouw 2021: is al vastgesteld in 2019-2021
* Nationaal Onderwijs Programma (NPO)  [Eigen School Plan (ESP) wordt in september
2021 vastgesteld en zal onderdeel uitmaken van jaarplan 2021/2022: 60% wordt voor
zomervakantie gealloceerd en 40% in herfstperiode]

NB: Inhoudelijke opmerkingen omtrent bovenstaande stukken kunnen teruggelezen worden
in de notulen van het schooljaar 2020-2021
 

2. Ontwikkelingen binnen de SV&V/ GMR 
● De GMR heeft een online GMR meets de MR georganiseerd en daarnaast heeft elke

MR een contactpersoon aangewezen gekregen vanuit de GMR. Voor de MR van de



Flambouw is dat Jojanneke Schravenmade - Baas. Als gevolg van de
corona-lockdown is het niet meer gelukt om aan te sluiten bij een MR overleg.

● Vanuit de GMR zijn best practices gedeeld met de MR (handreiking communicatie
GMR, jaarplanning GMR en overzicht beleidsplannen en onderwerpen) om
verbinding, kwaliteit en uniformiteit binnen de mr-en te borgen.

3. Leden MR 
Naar aanleiding van de samenvoeging van de Flambouw en de Tweemaster ontstaat er per
het schooljaar 2021-2022 een nieuwe MR. Deze nieuwe MR zal bestaan uit een ouder en
een leraar uit elk van de huidige mr-en. Voor de MR van de Flambouw zijn dit Nora van
Noordenne en Liesbeth Lycklama. Dit betekent dat Aries Dijkhuizen en Els Gillebaard zullen
aftreden als lid van de MR. Merel Overdijk (ouder) en Renata de Jong (leerkracht) zaten al in
de MR van de Tweemaster en zullen ook deelnemen aan de MR van de nieuwe school.
 
4. Samenvoeging Tweemaster en Flambouw
In navolging van het overleg dat in 2019/2020 is opgestart onder begeleiding van Leo
Verheul het proces van samenvoeging ingezet in 2020-2021. De beide schoolbesturen
hebben in september een intentie toe samenvoeging uitgesproken, met de insteek dat de
Tweemaster samengevoegd zou worden met de Flambouw onder de stichting vechtstreek en
venen. De lokale directies en mr-en zijn hier (met hulp van Leo Verheul) samen verder mee
aan de slag gegaan. Aan de hand van een stappenplan zijn een aantal voorbereidende
stappen gezet. De ouders zijn in april  van 2020 geraadpleegd en daar kwam een positieve
uitslag op [Uitslag ouderpeiling Gezamenlijk 91 % voor samenvoeging 5% tegen 4% niet of
blanco gestemd. Tweemaster (44 stemmen) 82% voor 11% tegen 7% niet of blanco
gestemd; Flambouw (75 stemmen) 95% voor 2% tegen 3% niet of blanco gestemd]
Met de uitdagingen voor de formatie voor 2021-2022 (leegloop van leraren als gevolg van
pensionering, verhuizing en interim opvulling) en ook met de status van een eigen groep 6
gevuld met enkel Flambouw kinderen in het vooruitzicht bleek een samenvoeging per 1
augustus 2021 opportuun. De directies, schoolteams en mr-en  hebben zich daarom hard
gemaakt om deze ambitieuze datum te halen.

Aan de hand van verschillende werkgroepen (Identiteit, Onderwijs groep 1 en 2, Onderwijs
en Kwaliteit groep 3 t/m 8 en Leerlingenzorg) is onderzocht hoe vorm gegeven kan worden
aan de samenvoeging en waar aandacht voor moet zijn. Uitkomst van de identiteit werkgroep
(samengesteld uit lokale directie, leraren, mr, en ouders) is de vormgeving van de identiteit
van de nieuwe school aan de hand van een visiedocument ‘Identiteit nieuwe school’.
Gezamenlijk is gekozen om de leermethode Trefwoord te gaan gebruiken omdat dit ook de
ruimte zal bieden om de lessen in te gaan richten aan de hand van de nieuwe identiteit. Ook
heeft de werkgroep voorgesteld een identiteitscommissie op te richten. Deze commissie is
gelieerd aan de MR en bestaat uit schooldirectie, twee leraren (van elke school één) en vier
ouders (van elke school twee). De Identiteitscommissie is belast met het bewaken van de
identiteit en zal opereren aan de hand van een Reglement Identiteitscommissie.

Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag (juni 2021) ligt de FER ter goedkeuring voor bij
de Gemeente Stichtse Vecht. De verwachting is dat deze goedkeuring zal worden verleend
en daarmee de samenvoeging per 1 augustus 2021 ook formeel een feit is. De nieuwe naam
voor de school is gekozen aan de hand  van een uitvraag onder ouders en dorpsgenoten en
zal zijn: basisschool de Verbinding. [update september 2021: de FER is goedgekeurd en de
fusie is formeel een feit]



Met de samenvoeging is ook invulling gegeven aan de formatie voor de nieuwe school,
waarbij er twee groepen ½ zullen ontstaan (hier is voor gekozen vanuit educatief en
ontwikkelingsperspectief) en een enkele groep 3, 4, 5 en 6. De beide groepen ⅞ zullen in
hun oorspronkelijke samenstelling blijven bestaan om de afsluiting van de basisschool op
goede wijze te borgen. Wel zullen de beide groepen ⅞ waar kan veel samen ondernemen.
Bij de invulling van de formatie en ook bij de samenstelling van beide groepen ½ is
geprobeerd zoveel als mogelijk voor een evenwichtige balans gekozen tussen leerkrachten
en leerlingen. Daar waar mogelijk staat er volgend jaar leerkrachten van ‘oude’ scholen voor
de klas zodat er voor elk kind een bekend gezicht staat. Dit is niet overal mogelijk maar dan
wordt hier op andere wijze invulling aan gegeven (bijvoorbeeld met onderwijsassistenten).

5. Berichten uit de school 
● Ook dit jaar heeft de FB schoolfruit gekregen.
● Er heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden in oktober. E.e.a. ging geheel

volgens plan, de docenten zijn tevreden over de uitvoering.
● Op 1 oktober 2020 vond de jaarlijkse leerling-telling plaats. De FB had op 1 oktober

87 leerlingen en bevindt zich daarmee ruim boven de opheffingsnorm.
● Vier leerkrachten gaan de school verlaten (pensioen, reisafstand e.d.). In juli wordt

uitgebreid afscheid genomen.
● Opleidingen: een leerkracht heeft de opleiding tot rekencoördinator gevolgd en

afgerond. Een andere leerkracht heeft de OICT (Onderwijskundige kant van het
ICT)-opleiding gevolgd en afgerond (vier daagse opleiding)

● groep ⅞ heeft een onrustige periode gehad in de klas. Hier is veel met leerlingen en
ouders over gesproken. Daarnaast is de training rots en water ingezet waarbij
houding en gedrag binnen de groep aandacht heeft gekregen.

● Nieuwe leerkracht is gestart op groep ½, bevalt erg goed en ze blijft ook in het
schooljaar 2021/2022 aan voor groep ½

NB: Een uitgebreide lezing van het bovenstaande, en overige berichten kunnen teruggelezen
worden in de notulen van het schooljaar 2019-2020. 

6. Corona
Als gevolg van de covid-19 is de school vanaf december tot maart weer gesloten geweest.
Ne als in de eerste periode van lockdown middels een digitale leeromgeving scholing
aangeboden, met dagelijkse hangout-meetings en digitale toelichting op de lessen. In
februari is school weer op locatie van de FB aangeboden waar klassen naar school zijn
gegaan onder toepassing van strikte maatregelen (o.a. toepassen 1,5 meter afstand van de
leerkrachten en schoolmedewerkers, ouders buiten de school, additionele schoonmaak
sessies van de school, strikt handenwas beleid van kinderen en invoeren continurooster om
verkeer van en naar school te beperken. Daarnaast blijven kinderen met klachten die
raakvlak hebben met Covid-19 thuis totdat de klachten over zijn). Het voornemen is om ook
in augustus de school weer volledig open te stellen in overeenstemming met de dan
geldende maatregelen rondom covid-19. Het schoolreisje heeft helaas geen doorgang
kunnen vinden, wel is er aan het einde van het schooljaar een feestelijke afsluiting gepland.
Tijdens deze dag zal ook de interne verhuizing van de school plaatsvinden zodat de kinderen
in de laatste schoolweek nog kunnen wennen aan de nieuwe samenstelling in augustus
2021.

7. Geplande vergaderingen voor 2020-2021 (maandag vanaf 19.30): 
04 oktober



22 november
24 januari
14 maart
16 mei (facultatief)
13 juni

NB: De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering bij wilt wonen kunt
u dit kenbaar maken aan één van de MR-leden. 


