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2 april 

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
5 april 

2e paasdag 
Vrij! 

 
26 april – 7 mei 

Meivakantie  
 

13, 14 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
Nieuwe MR-leden 
Zoals eerder gemeld is er een vacature in de 
MR en is daar een tweetal reacties op 
gekomen. Met beide kandidaten heb ik een 
gesprek gevoerd. De wil om in de MR te 
komen en het enthousiasme waarmee dat 
gebracht is blijkt zo groot dat we hebben 
besloten om niet tot een verkiezing over te 
gaan, maar beide kandidaten toe te laten 
treden. Ook in het kader van vergroting van 
de ouderbetrokkenheid is het belangrijk dat 
we als ouders goed vertegenwoordigd zijn.  
 
Nu is het reglementair zo dat de 
personeelsgeleding en de oudergeleding 
een gelijk aantal stemmen in de MR-
vergadering moet hebben. Dat lossen we op 
door per vergadering bij roulatie 1 ouder 
geen stemrecht te geven. Daarmee is het 
aantal stemmen weer gelijkgetrokken en 
kan iedereen gewoon mee blijven 
discussiëren. 
 
Ik ben dan ook erg blij met de introductie 
van de twee nieuwe MR-leden: Marina 
Sitvast en Jørgen Harthoorn. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief stellen 
Marina en Jørgen zichzelf voor. 
 
Hartelijke groet, 
Dick Katgert. 
 
 
 
 

 
Géén studiedag 
Zoals eerder benoemd in het 
Flierefluiternieuws, gaat de 
studiedag van aanstaande dinsdag 
niet door. De kinderen hebben 
dinsdag een gewone schooldag.  
 

 
Fijne paasdagen! 
Wij wensen alle kinderen en hun 
vaders en moeders hele fijne 
paasdagen!  
Geniet van een lang weekend, dan 
zien wij jullie dinsdag weer.   
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Mijn naam is Marina Sitvast. Ik ben de moeder van Tessa (groep 6). 

Naast moeder ben ik ZZP-er. Ook organiseer ik ons huishouden en alles wat 

daarbij komt kijken. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om erop uit te gaan en 

een goed boek te lezen. 

 
Ik vind het belangrijk dat de kinderen op de Flierefluiter goed onderwijs 

krijgen in een fijne, positieve en veilige omgeving. In een goede leeromgeving 

kunnen alle kinderen op hun eigen niveau het beste uit zichzelf halen. 

Contact en een open communicatie is belangrijk om te weten wat er leeft, om er dan op de juiste 

manier mee om te kunnen gaan. Het is leuk en zinvol om samen met de ouders en de directie te 

praten over het beleid, de schoolorganisatie, de toekomst en de visie op het onderwijs. 

 
Als lid van de MR wil ik graag meedenken over zaken die voor de hele school belangrijk zijn, zowel 

voor de leerlingen, het team en de ouders. Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren door met een 

positieve, kritische blik bij te dragen aan alle onderwerpen die ter sprake komen binnen de MR, 

ongeacht door wie deze zijn ingebracht. 

 

 

 

Via deze weg wil ik mijzelf graag voorstellen. 
 
 
Ik ben Jørgen Harthoorn, vader van Jilles (groep 4) en Lieve (groep 2). 
 
Opgegroeid in Almere haven was ik in de jaren ’80 zelf een leerling op de 
Flierefluiter. 
 
Vanuit mijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer in de zorg heb ik 
ervaring met beleidszaken en communicatie, het verbinden van mensen en 
hierbij onderzoeken wat hen verbindt. 
 
Mijn kinderen gaan met plezier naar school en dat vind ik een groot goed waar ik zuinig op wil zijn. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat ze voldoende uitdaging krijgen en voorbereid worden op de 
toekomst. 
 
Ik neem zitting in de MR omdat ik betrokken wil zijn bij de school, ik wil graag deel uitmaken van wat 
er speelt, medezeggenschap hebben in het beleid en een bijdrage leveren aan het welzijn van alle 
kinderen op de Flierefluiter. 
 
Onderwerpen waar ik mij in de MR speciaal voor wil inzetten zijn een toekomstbestendig plan voor 
de ouderparticipatie in de breedste zin van het woord en het verdiepen van de ouderbetrokkenheid. 
 
Ik ben voorstander van openheid, transparantie en goede communicatie. 
 
Heb je vragen en of opmerkingen m.b.t. de MR, dan kom ik graag met je in contact. 


