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2 april 
2e paasdag 

Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij 
 

20 april 
Lenteontbijt  

 
Koningsspelen 
groep  1,2,3,4 

 
27 april t/m 

11 mei 
Meivakantie  

 
17 mei 

Sportdag AKT 
groep 5,6,7 

 
 

 
 

 
Broertjes, zusjes van 3 jaar  
Voor de planning van het volgende schooljaar willen 
wij graag weten welke broertjes en zusjes er dit jaar 4 
jaar worden en ook naar De Flierefluiter komen. U kunt 
dit aangeven bij juf Karin van de administratie. Een 
intake inplannen voor later dit jaar is ook mogelijk. 
 

 
Leerlingen die gaan verhuizen 
Mocht u al weten dat u dit schooljaar of komend 
schooljaar gaat verhuizen, dan kunt u het doorgeven 
aan Karin van de administratie.  

 

 
Schoolfruit  
Komende week kunnen we smullen van: 

- Kiwi 
- Appel 
- Sinaasappel  

 

 
Nieuws van de MR 
In de brief in de bijlage worden opnieuw twee leden 
van de MR voorgesteld. Ook kunt u een stukje lezen 
over het formatieplan en het aantal groepen voor 
volgende schooljaar.  
Veel plezier met lezen! 
 

 
Alles groeit 
De kleuters gaan volgende week beginnen met het 
thema “alles groeit”. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar 
spullen die we in ons 
“tuincentrum” kunnen 
gebruiken. Heeft u 
(nep)bloemen en planten, 
potjes, bloembollen, 
inpakmateriaal voor ons die u 
niet meer thuis gebruikt? Wij 
zijn er blij mee! 
U kunt het aan één van de 
kleuterjuffen geven. 

 

 
Wijziging? 
Mocht u een wijziging hebben 
in adres, telefoonnummer of 
andere gegevens, geef dit dan 
door aan juf Karin voor onze 
administratie. Ook als u wilt 
controleren of de gegevens die 
wij van u hebben juist zijn, 
kunt u even langs wandelen.   
 

 
Schoolvoetbal 
Aanstaande woensdag, 4 april, 
zijn de meiden uit groep 5 en 6 
aan de beurt. 
 
De wedstrijden van afgelopen 
woensdag(28maart)worden 
ingehaald volgens het 
volgende schema: 
Woensdag 4 april: 
Jongens groep 5 en 6, 
Flierefluiter 1 en Flierefluiter 
2. 
Woensdag 11 april: 
Jongens groep 5 en 6, 
Flierefluiter 3. 
Voor het wedstrijdschema 
kunt op kijken op onze 
website.  
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


De vlag uit !! 
 
Zoals vorige week al aangegeven is het formatieplan, waarmee het aantal personeelsleden van de 
school wordt bepaald in overleg met de ASG, de financiële basis van de school. 
Op dit moment zijn er op de Flierefluiter 16 groepen actief; 14 reguliere groepen en 2 Neo-groepen. 
Omdat het aantal leerlingen binnen de Neo-groepen lager is dan de standaard-norm, was nu de 
opdracht aan de directie om op 1 groep te bezuinigen. 
 
Daarbij speelt een aantal zaken een rol: 

1. Het formatieplan vormt de basis voor de leerling-gelden, welke door het ministerie ter 
beschikking worden gesteld om de school te exploiteren. 

2.   Het formatieplan wordt min of meer “los” behandeld van de financiële begroting. 
3.  In het formatieplan wordt rekening gehouden met een krimp in het leerlingenaantal voor de  

 komende jaren, alsof er geen plan “De Laren” bestaat wat de komende jaren verder  
 vorm gaat krijgen. 
4.  Neo-onderwijs wordt niet alleen gefinancierd uit de leerling-gelden maar ook uit  

 een andere begrotingspost; oftewel Neo-onderwijs zou in het formatieplan   
 apart behandeld moeten worden. Dit past niet in het rigide spreadsheet  

 management van de overheid/ASG en daar dreigde de Flierefluiter nu de dupe van  
 te worden. 
 
 
Vermindering van het aantal groepen betekent grotere klassen per leerjaar en daarmee hogere 
werkdruk bij de leerkrachten. De personeelsleden binnen de MR hebben volgens de wet 
"instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie”, wat 
betekent dat hun instemming nodig is om een korting op de personele formatie door te kunnen 
voeren. Ook daarom volgde de MR dit proces op de voet. 
 
Met tomeloze inzet heeft Madelon haar zaak op diverse niveaus bepleit en uiteindelijk voor elkaar 
gekregen dat de korting van de baan is ! We zijn natuurlijk verheugd dat het bestuur ermee instemt 
dat we de 16 groepen kunnen behouden. Dit in combinatie met een mogelijke extra subsidie welke 
door de overheid ter beschikking wordt gesteld ter vermindering van de werkdruk, zou kunnen 
betekenen dat er voor het komend jaar wat financiële rust ontstaat. Om voor deze subsidie in 
aanmerking te komen moet nog wel een passend plan worden opgesteld. Een volgende uitdaging ligt 
dus al weer klaar.  
 
 
 
 
 
 
  



In vervolg op “even voorstellen”, nu het aandachtsgebied: “Het onderwijs van de toekomst en IT” 
 
 

            
 
Ik ben Liesbeth van Galen. Sinds 1995 werk ik als leerkracht in het basisonderwijs en nu al een paar 
jaar op de Flierefluiter. Dit jaar ben ik de leerkracht van groep 3.  
Ik zit in de MR om mee te kunnen praten over de toekomst van deze school. Ik wil de mooie dingen 
in het onderwijs koesteren en verder vind ik het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te 
bewaken 
 

 Waarom zit ik in de MR: Voor mij zijn kinderen de toekomst van de wereld 
en die verdienen daarom een goede begeleiding in hun ontwikkeling. In het bijzonder gun ik dat mijn 
eigen dochters en daar besteed ik met liefde tijd aan.  
 
Wie ben ik: Mijn naam is Barend Klickermann.  Ik ben geboren en getogen in Nijmegen, vervolgens 
heb ik in Amsterdam aan de HEAO Bedrijfskundige Informatica gestudeerd en ben mijn carrière 
gestart bij KPMG in de IT. Daar heb ik de mens in de organisatie ontdekt en heb ik Cultuur, 
Organisatie en Management aan de VU  gestudeerd. Na 8 jaar bij KPMG te hebben gewerkt, heb ik 7 
jaar als organisatieadviseur heel Nederland doorgereden vanuit adviesbureau Twynstra Gudde. Toen 
onze eerste dochter werd geboren en ik meer behoefte had aan privé tijd heb ik de overstap 
gemaakt naar het VUmc. Daar vervul ik nu de functie van procesmanager en alliantie adviseur op de 
IT-afdeling. Een mooie omgeving in een interessante periode gezien de op komst zijnde bestuurlijke 
fusie met het AMC. Daarnaast begin ik regelmatig (maar niet regelmatig genoeg) opnieuw met 
fitness en heb ik als hobby het maken van muziek; ik hoop dat ik ooit nog iets maak wat mijn vrouw 
ook mooi vindt;-) 


