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De Vrije School Den Haag 

Mededelingen 
vanuit directie: 
 
Ziekte collega’s 
Helaas kampen wij op dit moment met veel zieken in het team. Zoals u 
weet en ondervindt is het heel moeilijk om de continuïteit te borgen. We 
zijn blij dat we in deze tijd nog nieuwe collega’s kunnen opleiden, die 
veel voor ons opvangen en een grote bijdrage leveren in de voortgang 
van het onderwijs. Wij zijn trots op al onze collega’s die iedere dag weer 
vol passie en toewijding hun werk vormgeven. Veelal in de klas en soms 
online.  
  
Communicatie en ouderbetrokkenheid 
We merken dat de communicatielijnen nu helder zijn voor iedereen. Dit 
geeft rust. Ook hiervoor geldt dat de behoeften van mensen hierin 
verschillend zijn. Wij beogen met elkaar als school een professionele 
communicatie die verloopt via ingerichte lijnen. Laten we ook ervoor 
waken dat de verschillen in behoefte aan afstand en nabijheid die 
maatschappelijke spanning oplevert, teveel doorklinkt in de school.  
Betrokkenheid op het onderwijs van de kinderen is fijn. En die ervaren 
we. Het is fijn dat u als ouder betrokken bent bij het leren van uw 
kinderen en hierin stimuleert en ondersteunt. Dat is helpend voor 
kinderen. Doordat we met elkaar uitdragen, dat leren leuk is, soms lastig 
en vooral vormend, werken we samen aan de ontwikkeling van ‘onze 

 

Geplande activiteiten 

Vrijdag 25-02-2022 
Studiedag klas 1 t/m 6, hele dag 
vrij 
 
Maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 
4-03-2022 
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 7-03-2022 & dinsdag 
8-03-2022 
Studiedag klas 1 t/m 6 +kleuters, 
hele dag vrij 
 
Woensdag 9-03-2022 
Luizencontrole? 
 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Sinds 31 januari zijn er weer nieuwe protocollen van kracht. Gelukkig 
dit keer protocollen waardoor meer mogelijk is. Veranderingen roepen 
vragen op die geen antwoord lijken te kennen. Een lastige situatie waar 
u en wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Het laat maar weer 
eens zien hoe ingewikkeld het is om zaken zo in te regelen dat 
iedereen zich er in herkent.  
 
We zijn ons zeer bewust van de verschillen in de maatschappij en 
willen ervoor waken dat het geen geschillen worden. Wij kennen ook 
de antwoorden niet en volgen om die reden de overheid en de 
protocollen die n.a.v. de persconferenties worden opgesteld dan wel 
aangepast.  
We voelen ons gesteund door u als ouders en horen ook dat u het, net 
als wij, lastig vindt dat we als school minder toegankelijk zijn. Zoals 
gezegd verschillen de wensen en behoeften. Het is helpend als we met 
elkaar het uitgangspunt respecteren, dat wij als school de protocollen 
willen volgen. Binnen grenzen zien en horen wij veel initiatieven en 
zoeken naar mogelijkheden om u toch deelgenoot te maken van wat er 
in de school gebeurt. Collega’s sturen met regelmaat klassenberichten 
waardoor u in de klas mee kunt kijken. Maandelijks brengen we u op 
de hoogte van de grote lijn in de vorm van dit maandbericht. 
 
Namens het team,  
Marjolein, Frédérique en Gabriëlle 
 
 
 
 



kinderen’. De leerkrachten houden u op de hoogte van de stappen die worden gezet en de onderwerpen 
die aan de orde komen, zodat u hier thuis op aan kunt sluiten.  
 
Ontwikkeling 
Naast het verzorgen van onderwijs zijn we als team ook actief met onze gezamenlijke ontwikkeling. 
Zo zijn we als management team op training geweest, ter voorbereiding op onze teamscholing in maart. 
We hebben gekeken hoe we onze samenwerking nog verder kunnen verbeteren en verdiepen. Deze 
inzichten nemen we mee naar de teamtraining op 7 en 8 maart, waarin we met elkaar aan de slag gaan 
met Deep Democracy. Als team hebben we ervaren hoe dit ons helpt in het voeren van gesprekken met 
elkaar. Op 23 februari hebben we een scholingsmiddag met Peter de Vries, waarin we verder gaan met 
het onderwerp ouderbetrokkenheid. Hoe voeren we met elkaar het professionele gesprek en hanteren 
we hygiënische omgangsvormen met ouders en elkaar.  
Voorzichtig zijn we ook aan het inventariseren, wat de wensen zijn voor volgend jaar bij onze collega’s 
en werken we onder begeleiding van die BVS (begeleidingsdienst voor Vrijescholen) aan het verder 
verdiepen van onze onderwijskwaliteit.  
 
Leerteams 
Door het werken met leerteams krijgen we veel energie van elkaar. Het is fijn om in groepen met elkaar 
een onderwerp uit te diepen en na te denken, hoe we kunnen komen tot beleid waarmee we de kwaliteit 
van ons aanbod op een nog hoger plan kunnen krijgen. De onderwerpen die we bespreken zijn: de 
bewegende klas, handelingsgericht werken, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap, taal, 
rekenen, bewegend leren en talentontwikkeling.  
 
Veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan voor de school is inmiddels intern afgerond. Alle zaken rondom veiligheid staan op 
een rij. Zoals dit soort dingen horen, gaat dit eerst naar de MR om ook met hen hierover in gesprek te 
gaan. Na vaststelling door de MR zullen wij het uiteraard ook met u delen.  
 
Het groene schoolplein-nieuw speelfort 
Het seizoen van snoeien en verzorgen is begonnen. Noodzakelijke snoei van bomen en hagen, het 
verwijderen van dood hout en ongezonde takken, was gelukkig net voor de storm gereed. De tuin rond 
de school is gedeeltelijk al aangepakt. Er zijn stukken straatwerk opnieuw gelegd. De werkzaamheden 
worden in de voorjaarsvakantie voortgezet. De komende lente heeft het groen dan de gelegenheid zich 
te ontwikkelen. Ook rond de school is de gemeente bezig het groen te onderhouden en te redden indien 
nodig. Er is speciale aandacht voor het veldje naast de school. De opgestapelde takken dienen om 
vlucht mogelijkheid te bieden voor dieren en er zijn maatregelen genomen om de sterke erosie van de 
steile helling te remmen. De buurt is ook betrokken bij de omgeving van de school. 
Het is nu de geschikte tijd om het beloofde speelfort te realiseren. Er is geld bij elkaar gebracht door de 
ouders tijdens de bazaars; de teller staat op €12.170. Wij en dan natuurlijk vooral de kinderen zijn jullie 
zeer dankbaar voor deze giften. Wij hopen nog dit schooljaar een mooi speeltoestel te kunnen plaatsen. 
Uiteraard zullen we met de bazaar commissie gaan kijken naar de opties. Tevens willen we graag een 
groep ouders uitnodigen die zich, samen met de school en leden van het team, hierover buigen om te 
komen tot een keuze. Mocht u belangstelling hebben om hierin uw bijdrage te leveren dan kunt u zich 
opgeven bij het secretariaat. In de lente zullen we een groepje formeren. Wil je hier nog even naar de 
lettertype en grote kijken? 
 
Gesprek voeren  
Zoals eerder aangegeven kiezen wij er als school voor om de coronamaatregelen te volgen omdat we 
geen inhoudsdeskundige zijn en willen zijn. Wij vinden het betreurenswaardig dat dit bij sommige leidt tot 
gevoelens van uitsluiting. Dit is onze intentie niet. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren het 
gesprek te voeren. Dit maakt een belangrijk onderdeel uit van ons vrijeschool onderwijs. Juist niet om te 
polariseren. Dat betekent ook dat we het gesprek voeren over dingen doen voor anderen, dingen 
verdragen en kritisch zijn met respect voor anderen. Des te betreurenswaardiger is het feit dat 
volwassenen de keuze van school inzetten om te polariseren en een eigen mening opdringen. Hier 
nemen wij als school afstand van. Het uiten van eigen meningen kan en mag; wij vinden dit echter 
ongepast in de omgeving van onze school. Het uitdelen van flyers (afgelopen donderdag, Corona 
gerelateerd) waarin een eigen mening staat, past niet bij het beeld van een gemeenschap waar 
volwassenen voorleven dat je plezierig kunt samenleven met verschillende meningen. Ook al gebeurt dit 
buiten de school, de leefomgeving van de school is groter dan het schoolplein. Zo is dat ook voor de 



natuur om onze school heen. Ook daar willen we graag met elkaar goed voor zorgen. Zowel de buurt als 
wij. Wij hopen net als u dat het snel weer mogelijk is om bij elkaar te komen en weer gewoon met elkaar 
in gesprek te kunnen in de school.  
 
 

Overige mededelingen: 

 
Natuur rondom de school 
We willen u aandacht vragen voor de brief in de bijlage die door de groencommissie van wijk Dutteldel 
aan de ouders van onze school is gericht. Wij zullen deze brief ook delen met onze collega’s zodat dit 
ook in de klas besproken kan worden. Samen met de buurt proberen we de natuur rondom de school 
gezond te houden! 
 
Tot slot 
Wij zijn blij dat het ons lukt om in deze onrustige tijd nog zoveel voor elkaar te krijgen met elkaar. Het 
laat maar weer zien dat we samen zoveel meer kunnen dan alleen.  
 
Marjolein, Frédérique en Gabriëlle  
 

 
Inkijkjes in de klas 
 
Vormtekenen klas 1B    Koekjes bakken kleuterklas 

   
 
 
3 koningen kleuterklas     zwart-wit tekenen klas 6A 

   


