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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tegen het einde van dit schooljaar kijken wij terug op een 
bewogen jaar. Een jaar waarin er grote beslissingen zijn 
genomen met grote impact voor jullie als ouders. Wij zijn er met 
elkaar van overtuigd dat de oudste kleuters de stap naar 
langere schooldagen met veel plezier zullen maken en ook de 
degene die naar de eerste klas gaan snel het nieuwe ritme op 
zullen pakken. Het was ook een jaar waarin we gewoon zijn 
geraakt met testen, besmettingen en quarantaines. Een jaar 
waarin helaas ook een aantal van onze medewerkers, 
leerlingen en ouders zelf corona kregen. Met de vakantie voor 
de deur zien we de besmettingsgraad opnieuw oplopen. 
  
Met dit maandbericht willen we u bedanken voor uw inzet, 
geduld en flexibiliteit het afgelopen jaar en hopen ook weer op 
uw medewerking voor komend schooljaar.   
 
 
Hartelijke groet, 
Frédérique en Marjolein  
 

Mededelingen  
 
Meeleven 
Mochten er ouders zijn die hun meeleven willen laten blijken aan de 
ouders of kleuter van voorgenoemd incident, mogen zij 
tekeningen/kaarten etc in de brievenbus van school doen vóór 
donderdag 14 juli. Dan zorgt de school ervoor dat het bezorgd wordt. 
 
Onderwijstijden (schoolbreed) 
Wij kijken ernaar uit om verder te werken aan mooi vrijeschool 
onderwijs dat past bij de huidige tijd en de kaders van de wet. Zoals 
reeds aangekondigd zullen we volgend jaar verder met elkaar in 
gesprek gaan over de onderwijstijden. Dit omdat we op dit moment 
marginaal en daarmee nog niet voldoende aan de wet voldoen. We 
moeten namelijk 77 uur boven het minimaal aantal uren zitten en daar 
zijn we nog niet. Er zullen meer uren moeten worden gemaakt. Deze 
uren kunnen alleen uitgebreid worden bij de kleuters omdat we niet alleen te maken met het minimale 
aantal uur voor leerlingen maar ook met het maximaal aantal uur te werken door leerkrachten. Een 
mogelijk antwoord hierop zou kunnen zijn het 5-gelijke-schooldagen-model. Een mooie reden dus om met 
elkaar te kijken naar passende oplossingen. Waarbij er meer is dan alleen het minimaal aantal uren. Ook 
de onderwijskwaliteit en de noodzakelijke verbeteringen zullen meegenomen worden in de afwegingen. 
Als team hebben we ook ruimte nodig om ons verder te kunnen ontwikkelen. Als u meer wilt lezen over 
schooltijden kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-
onderwijstijd  
 
Na de vakantie zullen alle kinderen starten op maandag. Ook de kleuters. Dit betekent dat we met elkaar 
gaan nadenken hoe we het inzingen van de eerste klassen in een nieuwe jasje gaan steken. We zijn blij 
dat er ruimte is om tradities tegen het licht te houden en aan te passen aan de huidige omstandigheden. 
Dit draagt bij aan de vraag waarom we de dingen doen die we doen en wat de bedoeling ervan is. Zo 

 

Geplande activiteiten 

Donderdag 7 juli 2022 
Afscheid oudste kleuters 
 
Vrijdag 8 juli 2022 

- Kleuters lesvrij 
- Klas 1 t/m 6 vanaf 10.00 vrij 

 
11 juli t/m 19 augustus 2022 
Zomervakantie 
 
22 augustus 2022 
Eerste schooldag (hele school) 
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hebben we tijdens de Michaelsdag gemerkt dat het klein houden van het feest leidde tot verdieping van 
de essentie. We zijn ons bewust van het feit dat dit soms ook betekent dat er dingen voor u als ouder 
veranderen. De eigen ervaringen en fijne herinneringen koesteren we met u. Ons uitgangspunt is altijd de 
kinderen; daar waar dit op een veilige en prettige manier kan zullen we altijd meenemen hoe we mooie 
momenten samen met u kunnen vieren. Zoals u zult begrijpen is dit met een school van meer dan 400 
leerlingen complexer dan op een school met 250 leerlingen.  
 
Onderwijstijd oudste kleuters+klassen 1 en 2 
Het invullen van de onderwijstijd is onderwerp van gesprek binnen het college. In de basis zijn hier de 
volgende afspraken over gemaakt: 
Iedere klas heeft minimaal 5 vaklessen en maximaal 6 vaklessen per week. Dit om een evenredige opbouw 
in het rooster te bereiken. Dit betekent dat we starten met periodeonderwijs, van 8:30-10:30. De vaklessen 
worden 5 minuten verlengd. Voor de invulling van de uren bij oudste kleuters zijn we in gesprek. De exacte 
invulling van het rooster komt tot stand in overleg met de betrokken leerkrachten, dit zullen de leraren met 
u communiceren. Uitgangspunt is dat er een mooie balans blijft bestaan tussen socialisatie, cognitie en 
persoonsvorming. De antroposofie vormt hierin een inspiratiebron.  
 

❖ Nieuwe lestijden schooljaar 22/23 klas 1 t/m 6 
8:25 kinderen naar binnen 
8:30-10:30 1e en 2e uur periode onderwijs 
10:30-10:50 pauze 
10:50-11:40 3e uur  
11:40-12:30 4e uur  
12:30-13:10 pauze 
13:10-14:00 5e uur 
14:00-14:50 6e uur 

 
❖ Nieuwe lestijden schooljaar 22/23 kleuters 

Maandag 8:30-12:30 
Dinsdag 8:30-12:30, oudste kleuters tot 14:50 
Woensdag 8:30-12:30 
Donderdag 8:30-12:30, oudste kleuters tot 14:50 
Vrijdag 8:30-12:30 

 
Kansengelijkheid – broodgeld kleuters 
U zult opgemerkt hebben dat in de samenleving en in het onderwijs in het bijzonder kansengelijkheid een 
belangrijk thema is. Wij juichen dit als school toe. Iedereen moet gebruik kunnen maken van ons mooie 
vrijeschool onderwijs. De druk om alle kinderen gelijke kansen te bieden heeft ook effect op de 
ouderbijdrage en het broodgeld bij de kleuters. Volgend jaar zullen we niet meer als school zorgen voor 
het brood bij de kleuters. We willen u als ouders vragen zelf te zorgen voor een verantwoord pauze hapje. 
De leerkrachten zullen u bij het bespreken van de gewoonten in de klas vertellen wat zij onder verantwoord 
verstaan. We willen graag vorm geven aan een gezonde school en daarmee een voorbeeld zijn dus zoals 
u zult begrijpen geen snoep, frisdrank, chips en andere minder gezonde voedingsmiddelen. Voor de 
oudste kleuters komt er op de lange dagen een pauze moment bij. Ook dat moment mag u als ouder, 
passend binnen het uitgangspunt gezonde voeding, zelf vorm geven.  
 
Ouderbijdrage 
Zoals u allen weet is het schoolgeld van groot belang om het vrijeschool onderwijs te kunnen blijven 
garanderen. En daarmee bedoelen we de vakken die nu bovenop het reguliere lesrooster komen; euritmie, 
koor, houtbewerken enz. Eerder hebben we met u gecommuniceerd dat wij voor deze specifieke zaken 
geen overheidssubsidie ontvangen en daarmee afhankelijk zijn van uw giften.  
Zoals gezegd staat kansengelijkheid hoog op de agenda en daarmee ook de toegankelijkheid van 
onderwijs. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de extra’s in stand kunnen houden. De 
afgelopen jaren komt er gemiddeld €110.000 binnen aan ouderbijdrage. Dit is niet voldoende om alle 
vaklessen in te richten. Om die reden kiezen we er als school voor om een deel van rijkssubsidie in te 
zetten voor de vaklessen. We reserveren ieder jaar €100.000 voor salarissen van de vakdocenten. Samen 
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met uw gift zijn we zo in staat vorm te blijven geven aan deze waardevolle vakken. Wij zijn blij dat we er 
zo samen vorm aan kunnen geven dat er ruimte is voor deze vakken en hopen dat u bereid blijft uw 
bijdrage te blijven doen.  
 
 
Euritmie volgend jaar  
Dit jaar zullen Juf Ellen en meester David ons gaan verlaten. Wij danken hun voor alle inzet en meester 
David wensen we heel veel succes met zijn studie en hopen dat hij de ervaringen vanuit het vrijeschool 
onderwijs mee zal nemen naar het regulier. Volgend jaar zal juf Anne euritmie geven samen met juf 
Berpke. Anne in de klassen 4, 5 en 6, Berpke neemt de klassen 1, 2 en 3 voor haar rekening.  
Juf Jolanda gaat onze kleuterafdeling verlaten. We zijn blij dat zij bereid is om ons te komen ondersteunen 
op het moment dat er vervanging nodig is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij haar tijd een mooie 
invulling zal geven en nemen wel formeel afscheid maar zullen haar zeker nog tegen blijven komen. 
 
Scenario PO-raad bij Covidopleving 
Als organisatie zijn we druk bezig met het uitwerken van scenario’s om in het geval van een nieuwe 
uitbraak het onderwijs veilig en verantwoord te kunnen blijven geven. Hierbij is het uitgangspunt dat te 
allen tijde schoolsluiting moet worden voorkomen. Het ministerie van OCW heeft hier een sectorplan voor 
opgesteld dat een leidraad bevat voor schoolbesturen en scholen.   
We hopen van harte dat het onderwijs aan onze kinderen volgend schooljaar niet opnieuw onder druk 
komt te staan. Toch moeten we er rekening mee houden dat een klas altijd nog naar huis kan worden 
gestuurd als er sprake is van een besmetting en de kinderen in quarantaine moeten. Dit omdat naast 
Covid ook het lerarentekort een grote zorg is. Het lerarentekort houdt ons in Den Haag en omgeving erg 
bezig. Wij doen er alles aan om genoeg leerkrachten op school te hebben, maar kunnen dat niet altijd 
garanderen.  
 
Juf Jolanda 
Juf Jolanda gaat onze kleuterafdeling verlaten. We zijn blij dat zij bereid is om ons te komen ondersteunen 
op het moment dat er vervanging nodig is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij haar tijd een mooie 
invulling zal geven en nemen wel formeel afscheid maar zullen haar zeker nog tegen blijven komen. 
 
MR Verkiezingen schooljaar 2022/2023  
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerkrachten, ouders en kinderen van De 
Vrije School Den Haag bij het beleid dat de school maakt. De MR streeft – samen met de school en de 
bestuurder – naar kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs is niet alleen overdracht van kennis, maar ook 
opvoeding en vorming van kinderen. Daarom is een goede afstemming tussen school en thuis nodig. De 
MR geeft daar invulling aan door te adviseren of te stemmen over beleidstukken van school. Een goede 
samenwerking is hierin essentieel evenals het ondersteunen van het schoolbeleid. Samen constructief 
werken aan een gezonde toekomst van de school! Ook wanneer dit betekent dat individuele wensen of 
behoefte geen vorm krijgen in het algemeen belang. 
Onze MR bestond tot dit schooljaar uit drie leden voor de oudergeleding en drie leden voor de 
personeelsgeleding. Met ingang van het volgende schooljaar is de reguliere zittingstermijn van alle leden 
van de oudergeleding verlopen. Dat betekent dat de MR van De Vrije School Den Haag op zoek is naar 
drie ouders die de MR willen komen versterken. Daarvoor organiseren we na de zomervakantie MR 
verkiezingen. Voelt u zich als ouder betrokken bij de school en wilt u graag via medezeggenschap uiting 
geven aan deze betrokkenheid? Na de vakantie volgt meer informatie over de aanmeldprocedure.  
 
Bordje ‘Verboden Toegang’ hek 
Wellicht ten overvloede, om het ‘onaardige’ bordje aan de poort nader te verklaren: het plakaat ‘verboden 
toegang’ is bedoeld voor de hangjongeren die hier ’s avonds voor overlast zorgen aan de buurt, niet voor 
u als ouder :-). 
 
Tot slot 
We wensen u nu eerst een heel fijne vakantie. Mocht u naar het buitenland op vakantie gaan, dan willen 
u nog op de volgende informatie van de GGD wijzen:   



 
Mei 2022 ~ Maandbericht 9 
 
De Vrije School Den Haag 

 

4 
 

“Gaat u in de zomervakantie naar het buitenland? Houd er rekening mee dat u bij terugkeer misschien in 
quarantaine moet. Dit geldt ook voor uw kinderen. Via Corona en inreisregels | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl leest u meer informatie daarover.”   
 
In de bijlage 

− Schoolgids schooljaar 22/23 

− Scenario PO-raad bij Covidopleving 
 
 

Inkijkjes in de klas 
 
Sportdag 6 juli 

        
 
Uitje klas 5    Schildering klas 1B 

        
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/checklist-inreisregels-nederland?utm_campaign=coronavirus&utm_source=nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland&utm_medium=redirect-offline
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/checklist-inreisregels-nederland?utm_campaign=coronavirus&utm_source=nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland&utm_medium=redirect-offline
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Klas 3a naar zee    Klas 4b klei-kunst 

  
kleuterklas 

  


