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AGENDA  
Woensdag 2 februari   Maria Lichtmis 
Vrijdag 18 februari   Carnaval      les tot 13.00 uur 
Zaterdag 19 februari t/m  Voorjaarsvakantie  
Zondag 27 februari 
 

Beste ouders, 
  
Ik had als opening van de nieuwsbrief een voorjaarsgedicht van Vasalis willen sturen, maar ik stel het 
even uit gezien de weersomstandigheden. 
Ongeacht het weer is het morgen wel 2 februari, Maria Lichtmis. We sluiten de lichtjesfeesten af, de 
natuur neemt het licht weer van ons over nu de dagen duidelijk aan het lengen zijn. Maria Lichtmis is 
een feest dat voornamelijk in de kleuterklas gevierd wordt. Bootjes gevuld met de restjes kaarsvet en 
een lontje drijven op het water terwijl liedjes van Sint Maarten tot nu, worden gezongen. 
Omdat morgen ook de buitendag weer van start gaat, vieren de kleuters vandaag het feest. 
Maria Lichtmis behoort met Carnaval tot de oudste feesten uit onze cultuur. 
Carnaval is wel een feest dat in alle klassen gevierd wordt, de kinderen mogen verkleed naar school 
komen, we spelen spelletjes en eten iets lekkers. 
Alles natuurlijk wel met een slag om de arm, deze week worden we weer getroffen door het virus, de 
griep en quarantaine. Daarom zijn morgen klas 1,2 en 3 niet op school, misschien ook klas 5 niet,  is 
Paul, de conciërge, thuis en werkt Mascha, administratie, zo goed en zo kwaad als het gaat vanuit huis. 
  
Moedig voorwaarts, beterschap voor alle zieken! 
 
Lia Visser 
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Tweede lange dag klas 1 
 
Na de voorjaarsvakantie komt er een lange dag bij voor klas 1 op de donderdag. De kinderen hebben 
tot 15.00 les. Dit is ter compensatie van het afschaffen van de lange kleuterdag. 
 
 
Digitaal prikbord  
 
Omdat de prikborden in de hal voor ouders in corona-tijd minder makkelijk toegankelijk zijn hebben 
we een digitaal prikbord gemaakt. Hierop kunnen mededelingen en flyers geplaatst worden die anders 
in de hal zouden hangen.   
   
Via deze link https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhjgwi54sl kunt u het bord 
bekijken.   
   
Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie.   
Wilt u uw mededeling of vraag op het prikbord? Stuurt u deze dan per mail naar info@vskleverpark.nl  
 
 
Vakanties schooljaar 2021 – 2022 
 
Voorjaarsvakantie :  zaterdag 19 februari  t/m zondag 27 februari 
Paasvakantie  :  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april  
Meivakantie  :  zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 
Hemelvaartsvakantie :  donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 
Pinksteren  :  zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 
Zomervakantie  :  zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 
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Ieder jaar in februari wordt er gefeest, het is dan carnaval. Met carnaval staat de wereld een paar 
dagen op z´n kop. In heel Nederland, maar nog steeds het meest in Brabant en Limburg. Door corona 
is het de laatste jaren wat anders en probeert men toch op een creatieve manier dit feest te vieren. Je 
trekt bijzondere kleren aan, iets geks of kleren die iets voorstellen. De één wil indiaan zijn, de ander 
zeerover of prinses. Urenlang wordt er gefeest, wel drie dagen lang. Er wordt gedanst, gegeten, 
gedronken. De burgemeester heeft niets te vertellen. Prins Carnaval is nu de baas.   
  
Voorzichtig dient het leven zich aan, in sneeuwklokjes, in ontluikende krokussen en in de eerste 
kieviten boven de weilanden. Maar het meeste leven houdt zich nog verborgen. Het is immers nog 
winter.  
De naar boven gerichte kiemkracht en de naar beneden de grond in gerichte natuur kruisen elkaar 
hier. Het sterkst zien we dit bij de bomen. In februari, de sprokkelmaand, verliezen zij hun dode takken 
om zodoende ruimte te geven aan de groei van nieuwe loten en twijgjes. Dit is een typerend beeld: 
het loslaten van het oude, het dode, om ruimte te maken voor het nieuwe leven. Dit beeld herkennen 
we bij carnaval.  
  
De oude Germanen hadden in de winter een moeilijke tijd. Ook zij vierden in het voorjaar een feest 
omdat de zon weer langer was gaan schijnen, de natuur weer begon te leven en de koude winter 
eindelijk voorbij was. Het waren vaak lichtfeesten en feesten om de goden te vragen om een 
voorspoedige oogst. De boze geesten werden verjaagd met maskers en harde geluiden (ratels) bij hun 
gezangen, dansen en optochten. Toen Europa in latere tijd werd bekeerd tot het christendom, wilde 
de kerk de heidense feesten niet zomaar verbieden. Dan zouden de oude Germanen alleen maar in 
opstand komen. Het oude midwinterfeest dat eind december werd gevierd werd 'omgedoopt' tot het 
kerkelijk kerstfeest en het carnavalsfeest kwam voor de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen. Zo kregen 
de heidense feesten een christelijk tintje.  
  
Willen jullie eraan denken dat de kinderen niet volledig geschminkt mogen zijn en dat attributen die 
geweld uitstralen niet mee naar school mogen. (Denk aan zwaarden, pistolen etc.)   
  
Wij hebben erg veel zin in het feest!  
Alááááf!  
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De tweede klas 
 
 

Ze zijn ze vol energie, lawaai, praatlustig en willen veel 
stoeien, zitten veel aan elkaar. Ze kunnen goed werken en 
worden steeds zelfstandiger. Ze worden groot. Aan de 
andere kant willen ze soms nog een knuffel bij zich als er een 
verhaal wordt verteld, of bij mij op schoot zitten. Wat is er 
aan de hand? 

Het kind rond het achtste levensjaar heeft met het betreden 
van de tweede klas definitief de kleuterjaren verlaten. In de 
eerste klas mocht het kind nog een beetje uitdrijven in de 
sprookjeswereld.  

Het nabootsen, meebewegen maakt in de tweede plaats voor echt zelf deelnemen, zelf opletten en 
waarnemen. Je moet hard werken, er wordt nu iets van je verwacht. Deze overgang is voor sommige 
kinderen groot. Ze moeten een drempel over, en dat moeten ze ook durven en het kan tijd kosten. Als 
ouder weet je soms even niet meer waar je aan toe bent met je kind van bijna 8. Je altijd zo 
meegaande kind wil opeens van alles en stelt ingewikkelde en pijnlijke vragen. Het getob van een 
tweedeklasser kan best pittig zijn. 

Er wordt nu een innerlijk lichaam opgebouwd; een binnenwereld. Het kind gaat de wereld om zich 
heen waarnemen en steeds kritischer bekijken. Ook in de klas merk je dat aan opmerkingen over 
elkaar: Hij is sterk, zij wil altijd gelijk hebben, zij kan moeilijk tegen haar verlies, die geeft zomaar alles 
weg, die past zich wel aan, diens oordeel is belangrijk, die bepaalt, die is snel, enzovoort. De 
zielegesteldheid van een tweedeklasser is nog heel zwart-wit. Hij/zij kan zichzelf nog niet bewust 
waarnemen. Natuurlijk hoort het aanleren van sociale vaardigheden hier ook bij. Soms moet je leren je 
mond open te doen of stop te zeggen, of dimmen. 

Het leerplan is er op gericht om de éénzijdigheden en polarisatie zoals die leven in de ziel van het kind 
zo te benaderen dat er steeds gezocht wordt naar evenwicht en harmonie. Om de kinderen te helpen 
in hun turbulente gevoelsleven een midden te vinden. Als je de boog spant kun je zeggen dat in de 
eerste, derde en vijfde klas vaak een harmonische periode binnen het gevoelsgebied is, en in de 
tweede, vierde en zesde een turbulente periode.  
Hoe we binnen het leerplan het evenwicht opzoeken is bijv. door  

 
- Vormtekenen -> in klas 2 symmetrie, links rechts, spiegelingen 
- Schilderen-> complementaire kleuren, bijv de ijverige (rode) mier en de luie (groene) krekel, je moet 
een heleboel groen schilderen en een beetje rood, anders speelt rood de baas over groen. Of we 
mengen de kleuren. Daardoor ontstaat ook een (harmonieus) midden 
- Handwerken -> in klas 1 hebben de kinderen leren breien. Het tegelijk bewegen van de handen. 
Gevoel voor onderscheid tussen links en rechts is er niet zo sterk. Dit is de symmetrische motoriel. 
Spiegelen van cijfers en letters komt ook nog voor in deze fase.  
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Rond het zevende / achtste levensjaar komt een middenlijn, de 
ogen leren kruisen. Daarom haken we in de tweede, om dit proces 
te ondersteunen. Je haakt met 1 hand, de andere hand 
ondersteunt. Haken: ritmisch in en uit gaan, zoeken naar een 
evenwicht, dan wordt het mooi wat je haakt.  
 

 

Vertelstof 

Fabels en legendes: het lijken 2 componenten die niets met elkaar te maken hebben. De fabel is een 
kort verhaaltje, meestal over dieren, en de legende beschrijft het leven van een heilige. Er is wél 
samenhang tussen deze 2 vertelstofmotieven 

In de fabel worden juist de menselijke karaktereigenschappen gekarakteriseerd. De dieren spreken en 
ze etaleren alle mogelijke deugden en ondeugden (vaker) die bij ons mensen horen. IJdelheid, 
onnozelheid, sluwheid, gewelddadigheid enz. 

De fabel toont meestal de zwakheden van de menselijke ziel. Waar komen die zwakheden vandaan? 
Ze ontspringen allemaal aan de onzuivere bron van ons egoïsme. We moeten in het leven uitzoeken 
wie we zijn, en waar we staan, op zoek naar ons ‘hogere’ ik. Vaak worden we door schade en schande 
wijs. We vinden het nooit als we er niet naar op zoek gaan.  

    

Het streven naar ons ware ik zou wel eens het doel van ons bestaan 
kunnen zijn, zo althans vatten die mensen het leven op, die in de 
legendes als ‘heiligen’ omschreven worden. Wat betekent het eigenlijk, 
als iemand heilig genoemd wordt? Vroeger wisten de mensen dat  nog 
wel, zeker de oude schilders die zulke heiligen met een lichtkrans om 
het hoofd afbeeldden.  

Heilig hangt samen met heil, helen. Dat is genezen. Een heilige was 
iemand die genezen was van ziekte en egoïsme. Je kunt ook zeggen: 
iemand die zijn lagere ‘ik’ zozeer gelouterd had dat in hem al iets van 
het hogere ‘ik' kon gaan werken.  Ik gebruik de verleden tijd ‘was’ en 

‘had’ maar tegenwoordig zijn er natuurlijk ook zulke mensen. We noemen ze alleen geen heiligen 
meer, hoogstens in kerkelijk verband nog wel.  
Vroegen ging men er van uit dat een mens die zijn ‘dierlijke’ natuur bedwong, reinigde en heiligde, een 
lichtstralen aura kreeg. En zo schilderden de oude  icoon-schilders de heiligen met een aureool om het 
hoofd.  Opmerkelijk is het dat in veel heiligenlevens dieren voorkomen, die door de heiligen getemd 
zijn; mak en zachtaardig gemaakt. 

Hieronymus wordt afgebeeld met een tamme leeuw aan zijn zijde, Franciscus weet broeder wolf tot 
inkeer te brengen, Sint Michaël verslaat zelfs de draak. Dit zijn geen fysieke waarheden, maar beelden 
van innerlijke geaardheid. De heilige overwint het dier in zichzelf. 
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Terug naar de tweede klas. Het kind van 8 jaar is nog niet geheel uit het paradijs van de onschuld 
getreden, maar toch zit het al vol hebbelijkheden en onhebbelijkheden, die de ontwakende ego-kracht 
oproept. Het zou geen enkele zin hebben het kind met zedepreken op te voeden. Dan leg je alleen 
maar een basis voor schijn-heiligheid. 

De fabel toont in beelden, en vaak op humoristische wijze, de eigenschappen die de kinderen vooral 
van elkaar heel goed kennen. Hun eigen zwakheden herkennen ze misschien ook wel, maar veel 
minder bewust. Een kind dat de neiging heeft met wat sluwheid zijn zin probeert te krijgen kan het 
slimme vosje spelen, kan daar veel hebben. Het kind speelt een bepaalde kant van zichzelf en 
daardoor objectiveert het iets dat anders een onbewust gedrag kan gaan worden. Geen zedenpreek, 
maar kunst geneest deze eenzijdigheid. 

Dan de heiligenlegende. Een mens met zwakheden, driften en hartstochten leert beheersing en 
devotie. Hij moet vaak rijkdom, kracht en uiterlijk geluk opofferen om innerlijk rijker en krachtiger te 
worden en andere te kunnen helpen, genezen en steunen. 

De humoristische fabel en de verheven legende geven samen het beeld van de mens. In sprookjes zijn 
deze polaire krachten nog in het poëtische geheel verweven. De fabel is nét geen sprookje meer, de 
legende is nog net geen geschiedenis.  
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Meetkundeperiode in klas 6.  
 
In het leerplan van klas 6 wordt er ruimte gemaakt voor een bijzondere 
periode waar ik persoonlijk misschien nog wel het meeste van geniet. 
Deze periode plan ik graag in de adventsweken, de weken van verstilling 
en ‘het naar binnen keren’. De meetkundeperiode vraagt dit van de 
kinderen en past daarom goed in deze tijd.   
In deze periode worden ontdekkingen gedaan, vaardigheden geoefend 
en schoonheid in vele vormen én zintuigindrukken ervaren. Het is de 
schoonheid van de wiskunde die zich in vorm en kwaliteit openbaart. Dat 
zorgt ervoor dat ieder kind, wellicht in onbewust vorm, zich opnieuw gaat 
verhouden tot de wiskunde.   
  

Een 6e klas kind staat steeds meer zelfstandig op de wereld en wil deze wereld 
waarnemen in al zijn vormen en uitingen. Het gericht waarnemen, met behulp 
van de verschillende zintuigen, is een vaardigheid die geoefend moet worden 
om de wereld om hen heen te ontmoeten en tot zich te nemen. Ieder kind heeft 
in het waarnemen zijn of haar eigen referenties en ontwikkelt daardoor ook een 
eigen manier van waarnemen. Op school ervaren en leren zij dat alle eigen 
ontdekkingen waar én betekenisvol zijn. In klas 6 wordt dit binnen de periode 
natuurkunde veelvuldig geoefend en wordt daarmee het eigen 
oordeelsvermogen voorbereid.    
De periode meetkunde vraagt veel van de kinderen, zij moeten zo exact mogelijk 
werken én kritisch zijn op eigen werk. Eén (kleine) onnauwkeurigheid kan ervoor 
zorgen dat een meetkundige constructie uit vorm raakt. De kinderen leren 

werken met passer en liniaal om meetkundige figuren te construeren zoals; cirkels, driehoeken, 
zeshoeken, vierhoeken en vijfhoeken. Zij maken kennis met begrippen als straal, middelpunt, koorde 
en loodlijnen. Het opmeten van hoeken in graden wordt ook geoefend. Naast het construeren wordt 
ook het exact schrijven geoefend. De kinderen leren om in eigen woorden instructies te schrijven voor 
het maken van een bepaalde vorm of meetkundige opdracht zodat een ander deze ook in stappen kan 
construeren.   
  
De laatste weken voor de kerstvakantie zijn wij met deze 
geometrie aan het werk gegaan en dat waren bijzondere, 
vreugdevolle en leerzame weken. De kinderen beleefden 
plezier aan het precies werken en de resultaten die dat 
opleverden. Het kleuren van de vormen kreeg ook aandacht 
en dat resulteerden in verzorgde en ‘eigen’ vormen. Het was 
jammer dat deze periode onderbroken werd door een 
quarantaine. Uiteindelijk hebben de kinderen thuis verder 
kunnen werken aan hun vormen met behulp van de 
opgenomen filmpjes die werden gestuurd.    
De komende tijd zullen er meetkundige vormen 
geconstrueerd blijven worden tijdens de vormtekenlessen. 
Gelukkig zijn er nog genoeg te construeren en daarmee te ontdekken.  
  
Jurre van der Veen  
Leerkracht klas 6   
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Ingekomen stukken: 
 
Even voorstellen          
Medezeggenschapsraad (MR) Vrije School Kleverpark & Lindeboom   
   
Ouders hebben een wettelijk recht om mee te denken en te beslissen over belangrijke zaken op school. 
Deze inspraak wordt geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR).   
Sinds dit kalenderjaar vormen drie ouders en twee leraren de Medezeggenschapraad van de locatie 
Kleverpark en Lindeboom. Voorheen bestond er één MR voor drie locaties (met Kennemerland erbij).    
Sinds kort hebben de locaties Kleverpark & Lindeboom apart van Kennemerland een eigen BRIN-
nummer. Dat houdt in dat er een aparte bekostigingsstroom vanuit het ministerie richting die locaties 
gaat. Daarbij komt de verplichting voor een eigen medezeggenschapsraad (per brin-nummer).   
Dat laat onverlet dat we contact met de MR en de directeur van Kennemerland blijven houden. De 
gezamenlijkheid staat voor ons en de directie voorop, we inspireren en helpen elkaar graag. Om die 
reden vergaderen we, waar het locatie-overstijgende thema's betreft, gezamenlijk.   
  
De verandering in samenstelling en in vergaderstructuur is voor de MR aanleiding om de leden aan u 
voor te stellen en om u te informeren over MR-taken. Als MR willen wij u zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen, daartoe is het noodzakelijk zichtbaar voor u te zijn en u te informeren over wat er 
speelt. 8 keer per jaar vergaderen wij als MR met de directeuren. Daarbij streven wij naar een goede 
samenwerking met de directeuren maar het is ook onze taak kritisch te zijn ten aanzien van besluiten 
van de directeuren. Daarbij zetten wij ons in om de belangen van ouders, kinderen en leraren over en 
weer te vertalen en te behartigen.   
 
  

  
   
Op de foto van links naar rechts:   
Maaike Honig (administratie en invalleerkracht), Sander Heinhuis (vader van 2 kinderen locatie 
Kleverpark), Janne Kluft (juf van de 3e klas), Bodil Robbe (moeder van Boaz in de kleuterklas Kleverpark), 
Lia Visser (Directeur Kleverpark), Hester ter Horst (moeder van 3 kinderen waarvan 2 op de Lindeboom), 
Sara de la Parra (Directeur Lindeboom)   
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Maaike Honig: Maaike Honig is sinds november 2020 lid van de MR namens het personeel van de 
Lindeboom. Zij heeft jarenlang gewerkt als groepsleerkracht, gymleerkracht en Remedial Teacher. De 
laatste jaren vooral als administratrice op de locatie Kennemerland en sinds augustus 2020 op de 
Lindeboom. Haar drie kinderen zijn (oud) vrijeschoolleerlingen. Maaike werkt nauw samen met de 
directie en het team. Zij benadert door haar brede ervaring zaken vanuit diverse perspectieven. 
Binnen de MR beheert Maaike de e-mail-correspondentie.  
 
Sander Heinhuis: Is sinds eind augustus 2021 lid van de MR. Sander heeft twee kinderen op de Vrije 
School Kleverpark: Teun in de kleuterklas bij juf Nienke en Simone en Lenthe in de derde klas bij juf 
Janne. Sander studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam en heeft nu een commerciële leidinggevende 
functie in het bedrijfsleven. Sander zet zich graag in voor de belangenbehartiging van ouders en 
kinderen en als klankborden voor de directie en de leraren van de school. Sander is binnen de MR 
verantwoordelijk voor de notulen en het jaarverslag.      
 
Janne Kluft: Sinds 2012 is Janne lid van de MR. Ze is in 1992 begonnen met lesgeven op de Rudolf 
Steinerschool in Schalwijk. Via Kennemerland is ze nu werkzaam op Vrije School Kleverpark. Ze heeft al 
menig klassen onder haar hoede gehad, waarbij sociale vaardigheden en eigen creativiteit voorop staan. 
Momenteel de derde klas. Haar motto: een veilige leeromgeving doet kinderen op alle vlakken groeien. 
Janne zet zich ook in voor anti-pestbeleid en ze heeft als zodanig verschillende trainingen en opleidingen 
gevolgd zoals kindercoaching en Rots&Water. Binnen de MR is zij voorzitter en als leraar nauw 
betrokken bij besluitvorming.   
   
Bodil Robbe: Is sinds eind augustus 2021 lid van de MR. Zij is 34 en de moeder van Boaz die bij juf Eva 
en Emma in de kleuterklas Kleverpark zit. Zij heeft zelf vanaf driejarige leeftijd tot en met de 12e klas op 
de vrije school gezeten. Daarna studeerde zij voor radiodiagnostisch laborant en aansluitend studeerde 
zij Nederlands recht met afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Zij specialiseerde zich in 
overheidsgovernance én in wet- en regelgeving voor privaatrechtelijke organisaties met een 
publieke/maatschappelijke taak (zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen). 
Binnen de MR is zij verantwoordelijk voor de briefwisseling met de directeuren, voor de MR-statuten en 
zal zij zich inzetten voor transparante communicatie met en naar ouders.   
  
Lia Visser is eigenlijk geen lid van de MR, maar directeur van Vrije School Kleverpark. Dit doet zij reeds 
8 jaar bij Kleverpark en voorheen was zij directeur op de Vrije School Waterland in Purmerend.   In een 
volgende nieuwsbrief zal een interview met Lia worden gepubliceerd.   
  
Hester ter Horst: Hester is sinds april 2020 lid van de MR. Zij heeft drie kinderen, waarvan twee op Vrije 
School De Lindeboom: Silke in klas 1 en Coen in de kleuterklas van juf Quirine. Lasse volgt over een jaar 
zijn oudere zus en broer. Hester studeerde Russische taal- en letterkunde en Nederlands recht in 
Amsterdam. Zij werkt als wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Hester zet zich graag in voor de school, zij vindt het belangrijk om als ouders betrokken te zijn bij de 
school. Zij zit op persoonlijke titel in de MR, maar haar kennis van het onderwijsrecht kan wel bijdragen 
in het overleg tussen MR en directie. Binnen de MR is Hester verantwoordelijk voor de vergaderstukken 
en de actielijst.  
   
Sara de la Parra: Sara is directeur van de locatie Lindeboom en formeel geen lid van de MR. Zij is net als 
Lia de vaste gesprekspartner van de MR.   
   
 
 
 
 

mailto:info@vskleverpark.nl
http://www.vskleverpark.nl/


 

 

Kopij per e-mail: info@vskleverpark.nl 
Wouwermanstraat 49A, 2023 XD Haarlem. Correspondentieadres: Postbus 2161, 2002 CD Haarlem. 

Telefoon: 023-2023235. U kunt de nieuwsbrief nalezen op de website: www.vskleverpark.nl  
 

 
 
 
Wat doet een medezeggenschapsraad eigenlijk?   
Het woord 'medezeggenschap' zegt het eigenlijk al: de MR heeft mede de zeggenschap over besluiten 
van de directie. Dat kan in de vorm van gevraagd- of ongevraagd advies zijn maar ook in de vorm van 
instemming(sbevoegdheid), zoals bij het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids, of bij 
vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie of vaststelling, of wijziging van het beleid 
met betrekking tot de toekenning van salarissen en toelagen aan het personeel.   
De MR heeft ingevolge de wet tevens rechten, zoals het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht 
op informatie.   
Dit instrumentarium is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen en noopt ertoe dat besluiten 
omtrent onderwijs van uw kind breed gedragen zijn.    
Van oudsher worden ouders actief betrokken bij het vrijeschoolonderwijs, dat is voor een groot deel 
van de ouders dan ook een reden om voor de Vrije School te kiezen.  Onderwijs en opvoeding hebben 
immers veel met elkaar te maken. Daarom is een goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot 
belang voor het kind.   
 
Het vrijeschoolonderwijs en de aandacht die daar vanuit gaat, staat centraal voor leraren, directie en 
ouders, maar in de vergaderingen tussen MR en de directeuren hebben we het uiteraard ook over 
cijfers, over geld, begrotingen en schoolplannen waarin wordt gestreefd naar een goede besteding van 
middelen en goede leerprestaties. De tijd dat de Vrije school helemaal vrij is van overheidsbemoeienis, 
is al een tijdje voorbij en daarom bepaalt de overheid deels de vergaderagenda.    
Tevens wordt de agenda van de MR ingevuld met thema’s die het maatschappelijke debat bepalen, 
thema's zoals bijvoorbeeld diversiteit, inclusiviteit, pesten, omgaan met sociale media etc.   
Maar ook ouders kunnen agendapunten inbrengen. Heeft u zorgen of ideeën en betreft het geen thema 
voor klassenouders en voelt u een drempel om direct contact op te nemen met de directeuren, dan kunt 
u contact opnemen met secretarismr@vskleverpark.nl.   
  
In de eerstvolgende nieuwsbrief na elke vergadering zal de MR voortaan een terugkoppeling uit de 
vergadering aan u geven. Voor algemene informatie en jaarverslagen verwijzen wij u graag naar de 
website www.vskleverpark.nl/organisatie/medezeggenschapsraad. De website van de lindeboom gaat 
binnenkort online: www.vsdelindeboom.nl/organisatie/medezeggenschapsraad  
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