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Er wordt gestart met een naamswijziging van de stichting. Vanaf nu valt de Familieschool niet meer onder 
Stichting Flore, maar onder Blosse.  
Het Kindcentrum de Familieschool 0.12 zou januari 2018 een feit zijn, echter de praktijk is weerbarstiger. 
Afhankelijk van vele factoren als budget, regelgeving en voortschrijdend inzicht zijn we voorzichtig begonnen 
met de nieuwe Buren (de kinderopvang onder regie van Blosse). De verbouwing van het schoolgebouw laat 
echter op zich wachten. Door de aantrekkende economie met daarbij stijgende prijzen en drukte bij aannemers 
zijn budgetten niet meer toereikend. Wel is er een nieuw logo ontworpen en krijgt de school een nieuwe naam: 
de Familieschool 0.12. 
 
Het vervoersprotocol staat ook dit jaar hoog op de agenda. De veiligheid van onze kinderen staat namelijk hoog 
op het prioriteitenlijstje. Tijdens een bezoek van een lid van het dagelijks bestuur van de GMR blijkt dat er geen 
stichting breed protocol is. De MR heeft zich gedurende het schooljaar 2017-2018 ingezet om tot een wettelijk 
sluitend protocol te komen, dat gaat gelden voor alle scholen. In juli 2018 verleent de GMR-instemming met 
een ontwikkeld protocol. De MR van de Familieschool 0.12 ziet echter geen wettelijk waterdicht protocol. Dit 
wordt nog doorgezet in het nieuwe schooljaar. 
 
Er staat dit schooljaar onderhoud door de gemeente aan de Jan Glijnisweg gepland. Er zijn bijeenkomsten met 
de gemeente, de school, de wijkvereniging en de buurtbewoners. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt dat de 
parkeeroverlast door omwonenden als een steeds groter wordend probleem wordt ervaren. Vanuit de 
gemeente wordt besloten om dit onderhoud te combineren met een oplossing voor de parkeeroverlast. Er is 
een klankbordgroep opgericht en vanuit deze groep is een werkgroep geformeerd. Hierin neemt een lid van de 
OMR, namens de ouders en de school, zitting. 
Er zijn plannen gemaakt om te komen tot een stopverbod op de Omring en de Jan Glijnisweg. De Familieschool 
0.12 doet herhaaldelijk het verzoek aan ouders om te parkeren bij de kerk of de Aldi. Het blijft een project in 
ontwikkeling. 
 
Gedurende het schooljaar 2017-2018 zijn twee leden van de OMR bezig geweest met het herschrijven van de 
schoolgids. De gids is toe aan vernieuwing en er dient kritisch gekeken te worden naar de actualiteit van de 
inhoud. In overleg met de directeur wordt besloten om de vijf kernwaarden (veiligheid, verantwoordelijkheid, 
eigen(wijs)heid, creativiteit en genieten) van de Familieschool 0.12 als uitgangspunt te nemen.  
 
Vervelend nieuws bereikte ons, toen onze directeur René Venneker zich genoodzaakt zag om zich voorlopig 
terug te trekken van school en tijd te nemen om orde op zaken te stellen. Tijdens zijn afwezigheid wordt de 
leiding overgedragen aan Marian en Esther, de intern begeleider en de adjunct-directeur. Zij hebben zich voor 
deze taak ingezet met ondersteuning van het docententeam en de MR. 
 
Aan het eind van dit schooljaar neemt Bart van Tol afscheid van de MR. Hij heeft zes jaar deel uitgemaakt van 
de OMR en was jarenlang onze vertrouwde secretaris. Er worden verkiezingen uitgeschreven en Sandra de Jong 
wordt ons nieuwe lid. Nu zowel Bart als René geen zitting meer zullen nemen tijdens de vergaderingen zullen 
wij de inbreng van onze ‘hanen’ zeer gaan missen! 
 
Vanuit het ministerie komt er eindelijk extra geld beschikbaar voor het basisonderwijs om de werkdruk te 
verminderen. Er komt een vakleerkracht gym voor de groepen 3 tot en met 8, een leerkracht om de 
kleuterbouw één dag per week te ondersteunen, de conciërge krijgt extra uren en er komt twee dagen per 
week een extra leerkracht om leerkrachten de gelegenheid te geven om gesprekken met ouders te kunnen 
plannen en administratieve taken uit te kunnen voeren. Dit alles met als doel de toenemende werkdruk onder 
leerkrachten te verlichten. 
Alles draait uiteindelijk om leer-kracht! 
 


