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MR 2017-2018
De MR bestond dit jaar uit 4 personen. De ouders zijn vertegenwoordigd door Monica Knol
en Henk Pennings, de leerkrachten door Marieke Rutgers en Harriët Tax. Bij de
bijeenkomsten van de MR was schooldirecteur Helga Roersma aanwezig om over lopende
en aankomende zaken meer informatie te kunnen geven. Daarnaast bracht zij nieuws uit de
centrale directie van Kopwerk/Schooltij.
Leerlingen aantal
Bij het officiële telmoment op 1 oktober 2017, op basis waarvan de schoolbegroting wordt
gemaakt, stond de teller op 85 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar waren dit er 95!
Schoolplein
Het schoolplein was in het schooljaar 2017/2018 een hot item. En met resultaat: van het
panna-veld wordt inmiddels al weer enige tijd gretig gebruik gemaakt. Na veel vijven en
zessen is het veld in kleiner formaat naast de zandbak terecht gekomen, mede met het oog
op de veiligheid (ambulance, brandweer), het speelplezier van de overige kinderen en
praktische overwegingen als burenoverlast en de tandartsbus. Het panna-veld
(oorspronkelijk achter de Bijenkorf) is door Gemeente Texel en de Dorpscommissie ter
beschikking gesteld en vervolgens door hulp van handige ouders, en onder inspirerende
leiding van Marieke van Liere, naar het schoolplein verhuisd. Op korte termijn volgt zeer
waarschijnlijk ook de tafeltennistafel uit de Cor Bremerstraat. Er zijn nog meer plannen,
afhankelijk van subsidie en uitvoerbaarheid worden deze in 2018/2019 verder opgepakt.
Onderwijs Centrum Texel (OCT)
Hoewel niet altijd even relevant voor de Vliekotter, hebben we het toch met enige regelmaat
over het OCT gehad. Dit vanwege het feit dat de Vliekotter in de toekomst gebruik kan
maken van de faciliteiten en eventuele ondersteuning van het OCT. Aan het begin van het
jaar waren er veel ontwikkelingen, zoals de aanstelling van architect en het met alle scholen
gezamenlijk nadenken en meepraten over de indeling en het gebruik van het nieuwe
gebouw. Bij deze bijeenkomsten is ook met enige regelmaat een vertegenwoordiger van de
MR van de Vliekotter aanwezig geweest. De afgelopen maanden heeft men vooral een pas
op de plaats gemaakt, omdat het nog best lastig bleek te zijn om de individuele wensen van
de betrokken scholen samen te brengen in een overkoepelend plan waar en iedereen
tevreden over is, en wat ook nog binnen de financiële mogelijkheden past. Op dit moment
zijn de scholen daarom voornamelijk bezig met de eigen profilering. Wordt vervolgd in het
komende schooljaar.

Gelijke dagen model
In het afgelopen jaar is het bekende kwartiertje erbij gekomen voor de onderbouw. Voor
komend jaar is er geen wijziging nodig, dit komt mede doordat er nu genoeg uren zijn
‘gespaard’ en omdat er nog geen keuze is gemaakt voor welk type model. In 2018/2019 zal
hier wel over gesproken gaan worden, via de nieuwsbrief zult u hiervan op de hoogte worden
gehouden.
Formatie
Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen heeft Heike aankomend jaar een sabbatical. Op
vrijdag 13 juli heeft het team van de Vliekotter uitgebreid (voorlopig) afscheid van haar
genomen. De dagen van Heike worden komend jaar ingevuld door juf Anina.
Daarnaast is er, met het oog op de werkdruk, voor 8 uur per week een onderwijsassistent is
aangenomen zij is voor veel kinderen een bekend gezicht omdat zij eerder bij de Pepermolen
werkte.
Voor de volledigheid de groepsindeling:

Staking(en)
Het afgelopen jaar zijn er in het onderwijs meerdere stakingen geweest, dit heeft u
ongetwijfeld gemerkt. Het team van de Vliekotter heeft hier aan meegedaan, hierbij
ondersteund door het bestuur van Kopwerk/Schooltij.
Wet op de privacy
Gezien de nieuwe wet op de privacy (AVG, ingegaan op 25 mei 2018) heeft ook de Vliekotter
haar privacy beleid moeten herzien. Dit heeft onder andere betrekking op de website, het
maken/plaatsen van foto’s en het gebruik van de agenda. Hier zijn in het voorbije jaar ook
vragen van ouders over gesteld. Bij het begin van het komende schooljaar zult u hier ook iets
van merken. Zo zult u bijvoorbeeld uw goedkeuring (of juist niet) moeten geven met

betrekking tot het gebruik van foto’s van uw kind. Als MR zullen we dit thema ook in
2018/2019 kritisch blijven volgen.

WIFI / ICT
In 2017/2018 is het kabelwerk in school gemoderniseerd, zodat het WIFI in de school weer in
alle lokalen op orde is, en de digiborden ook op volle kracht kunnen draaien. Aankomend
jaar zal Nienke dit goed in de gaten houden, zij volgt Heike op als ICT persoon.
MR / Ouder Werk Groep (OWG)
Om een betere band met elkaar op te bouwen zijn de MR en de OWG kalenderjaar 2018
begonnen met een gezamenlijke opening. Na een half uur kennismaking gingen beide
groepen uit elkaar voor de voortzetting van hun eigen vergaderingen. Dit is beide partijen
goed bevallen: in schooljaar 2018/2019 zullen we twee keer een gezamenlijke start hebben:
in september en in januari.

