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Het schooljaar 2016-2017 is er één waarin grote veranderingen hebben plaatsgevonden 
of zijn gestart. Na de vorming van de samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren zijn er
dit jaar een aantal wijzigingen geweest van bestuurlijke aard. Zo is het financiële boekjaar
verandert van per schooljaar naar per kalenderjaar en is met deze verandering ook het 
boekhoudingssysteem gewijzigd en dat gaat niet zonder problemen. Namens het college 
van bestuur is Adrie Groot begin van het schooljaar aangeschoven bij onze MR 
vergadering om vragen te beantwoorden over de begroting. Een aantal aanpassingen 
waren namelijk niet in het voordeel van de Familieschool.

Per 1 januari 2018 zal de familieschool een Kindcentrum zijn. De school zal dan de 
verantwoordelijkheid hebben voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar en daarmee 
komt ook de noodzaak tot voorzieningen die er nu nog niet zijn, zoals slaapmogelijkheden
voor de allerkleinsten. Het aantal kinderen dat de school moet huisvesten zal natuurlijk 
ook toenemen en het is dus noodzakelijk dat de school wordt uitgebreid en aangepast. Er 
wordt bij de aanpassingen ook rekening gehouden met hoe het onderwijs aan het 
veranderen is en hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ruimte binnen de 
school. Omdat stichting Flore heeft besloten dat alle kindcentra binnen de stichting 
kinderopvang, TSO en BSO zullen afnemen bij Stichting Kinderopvang Heerhugowaard zal 
de samenwerking met Babbels eindigen. TSO en BSO zullen dus enigszins gaan 
veranderen voor ouders en kinderen.

Één van de onderwerpen welke ruim aan bod is geweest het afgelopen jaar is het 
vervoersprotocol. Dit protocol beschrijft hoe ouders kinderen mogen vervoeren per auto 
voor schoolactiviteiten en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Dit protocol is sterk 
verouderd en mist op onderdelen een wettelijke basis, waardoor er risico's ontstaan voor 
school en ouders in het geval van een aansprakelijkheidsvraag met mogelijk financiële en
emotionele gevolgen. De MR heeft Siebrand Konst (Interne Onderwijsadviseur) 
aangesproken op het niet volledig en correct zijn van dit protocol en inmiddels heeft de 
GMR de bewaking hiervan overgenomen. Siebrand Konst heeft beloofd na de 
zomervakantie een nieuwe versie ter instemming aan de GMR te sturen.

Het tekort aan leerkrachten is schrijnend en ook de Familieschool heeft daar last van. Bij 
ziekte is het moeilijk een invalleerkracht te vinden en er komen steeds minder nieuwe 
leerkrachten van de PABO's. De problemen in het primair onderwijs hebben dit jaar ook 
tot actie geleid op 27 juni 2017. Er werd een uur later gestart op die dag.

Een groot aantal 'kleinere' punten is de revu gepasseerd en er zijn ook vragen gesteld 
door ouders. Onder andere over het verkeersexamen, wat de Familieschool niet meer 
afneemt, omdat de voorzieningen vanuit de gemeente minder zijn en het examen niet 
meer garandeert dat kinderen verkeersvaardig zijn. Kinderen worden zo vaak met de auto
gebracht, wat de school wel zorgen baart om heel veel redenen, dat er twijfel is of zij zelf 
nog wel voldoende deelnemen aan het verkeer en dan creëert het verkeersexamen een 
schijnveiligheid.

Sinds het wegvallen van de jaarvergadering van de OR maken wij ons als MR zorgen over 
onze zichtbaarheid. We hebben hiervoor nog geen goed alternatief kunnen bedenken.

De Familieschool heeft ook dit jaar weer ruim boven de inspectienorm gepresteerd op de 
zogenaamde IEP toets en is daar terecht erg trots op!
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