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Beste ouders, verzorgers, 
 
Het schooljaar loopt langzaam ten einde. Wat een jaar hebben we 
met elkaar achter de rug! We zijn blij dat het lukt om elkaar weer 
te ontmoeten in en om de school. Een prachtig voorbeeld hiervan 
was de Bazar. We willen de ouders die hebben geholpen met de 
organisatie bedanken voor een zeer geslaagde dag. 
 

In dit maandbericht wordt veel informatie met u gedeeld. We 
begrijpen dat bepaalde onderwerpen samengaan met heel wat 
veranderingen. Zodra er meer informatie bekend is zullen we 
dit met u delen in het volgende maandbericht. 
 
We wensen iedereen een fijne meivakantie!  
 
Marjolein en Frédérique 
 
 

 

Mededelingen  
 
Wijziging schooltijden schooljaar 2022/2023 
Deze komende tijd staat in het teken van voorbereiden van het 
nieuwe schooljaar. Dit betekent dat we weer een aantal zaken 
langslopen als team en met de MR.  
Tijdens het invullen van de schooluren is gebleken dat we niet 
voldoen aan het minimum aantal onderwijsuren dat we volgens 
de wet moeten verzorgen over 8 leerjaren. Bij verder uitzoeken 
bleek dat dit al langere tijd het geval is. Dit past bij het beeld 
van de leerkrachten van de klassen 1 t/m 6; zij ervaren te weinig 
tijd te hebben om met de kinderen te oefenen. Helaas zien we 
dit ook terug in de resultaten dit jaar. Waarbij we zeker niet 
mogen vergeten dat er extra onderwijs is uitgevallen door Corona en griep.  
 
Het tekort aan onderwijs zal moeten worden ingehaald en we zullen in het nieuwe schooljaar het 
rooster zo moeten inrichten dat we wel voldoen aan de wettelijke uren. Dit hebben wij besproken 
met het lerarencollege en de MR. Het lerarencollege is unaniem voor vier lange schooldagen in 
klassen 1 t/m 6. Bij de kleuterleerkrachten is er een voorkeur om naar twee lange dagen te gaan 
vanaf de kerstvakantie voor de oudste kleuters. Op dit moment zoeken we uit of deze keus 
passend is bij de opdracht de onderwijstijd in te halen. Daarvan zal ook de impact nog nader 
onderzocht moeten worden. Daarnaast hebben we de vraag uitgezet of het voor de BSO haalbaar 
is om de opvang vorm te geven wanneer er een verschil ontstaat tussen de periode tot de kerst 
en na de kerst. Dit gezien o.a. loonkosten en verplichtingen. Zodra we hier helderheid over 
hebben zullen we ook een voorgenomen besluit communiceren over de onderwijstijd aan de 
kleuters.  
 
Dit betekent de keus tussen: 
- Twee lange dagen direct bij de start van het schooljaar voor de oudste kleuters 
- Twee lange dagen direct na de kerstvakantie voor de oudste kleuters 
 

 

Geplande activiteiten 
 
25 april t/m 8 mei 2022  
Meivakantie 
 
26 mei & 27 mei 2022 
Hemelvaart 
 
30 mei 2022 
Studiedag (klas 1 t/m 6 lesvrij) 
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Het lerarencollege ziet vooral kansen in het versterken van de onderwijskwaliteit in combinatie 
met de borging van het Vrijeschoolonderwijs. De doorgaande lijn van kleuters naar de onderbouw 
kan op deze manier gericht vorm krijgen. De leerkrachten hebben op deze manier ruimte om met 
de oudste kleuters aan de slag te gaan met vaardigheden die hen helpen op de overstap naar de 
eerste klas soepel te laten verlopen.  
 
Deze wijziging heeft verstrekkende gevolgen voor alle partijen. Om die reden kiezen we ervoor u 
als ouders vast op de hoogte te stellen van deze aanstaande wijziging. Wij zien als school vooral 
de kansen en hebben er zin in om ons onderwijs nog verder te versterken. Omdat wij hechten 
aan een goede samenwerking met de MR hebben we hen meegenomen in de stappen die we 
hebben gezet en de scenario’s die we als school hebben besproken. Omdat het gaat om een 
situatie waarin wij niet voldoen aan de wet is er geen sprake van instemming op deze 
voorgenomen wijziging. Om de verandering goed voor te kunnen bereiden kiezen we er nu voor 
om u te laten weten dat de klassen 1 t/m 6 met ingang van volgend schooljaar vier lange dagen 
en een woensdagochtend naar school gaan. Zodra we verder hebben afgestemd met de BSO 
zullen we u direct laten weten wat dit betekent voor het rooster van de kleuterklassen na de 
zomer.  
 
Gelijkmatige verdeling leerlingen over de school 
Onze school is berekend op een dubbele stroom. Dit betekent dat er van ieder leerjaar (1 t/m 6) 
twee klassen zijn. Om deze inrichting te handhaven is er het streven in iedere klas gemiddeld 27 
leerlingen te hebben met een maximum van 30 waarbij en we bij meer dan 28 kijken wat er nodig 
is aan ondersteuning in de groep, door bijvoorbeeld onderwijsassistenten.  
De ongelijke verdeling van leerlingen in klassen is al jaren een thema in de school. Wel zijn er 
een aantal trends waarneembaar: 

− Kleuters stromen niet allemaal door naar de eerste klas. 

− In de loop van de leerjaren verdwijnen er leerlingen waardoor de klassen kleiner worden. 

− Niet al onze klassen zitten op het minimale aantal van 26 (op dit aantal ontvangt de school 
haar formatie 1.0 FTE voor een leerkracht). 

− Relatief veel kleuters bleven langer in de kleutergroep 

− Wanneer er 6 kleutergroepen zijn stromen er teveel kinderen door naar de eerste klas. 

− De cohorte verdeling is de afgelopen jaren niet altijd goed gevolgd. 
  
Wanneer we uitgaan van gemiddeld 27 leerlingen in een klas bij 5 klassen zijn er ieder jaar ook 
gemiddeld 2 x 27 leerlingen die doorstomen naar de 2 eerste klassen. 
Een kleuterklas bestaat uit 3 cohorten. Kinderen verblijven gemiddeld 2,5 jaar bij de kleuters. We 
rekenen dan met maximaal 11 kinderen per cohort. Over 5 klassen betekent dit 55 kinderen die 
we verdelen over 2 eerste klassen. We rekenen met 11 i.p.v. 9 (27:3) omdat er kinderen op 
verschillende momenten instromen in de klas, kinderen de school verlaten i.v.m. specifieke 
onderwijsbehoeften en kinderen in uitzonderlijke gevallen langer bij de kleuters blijven. 
Wanneer we een zesde kleuterklas zouden handhaven ontstaat er niet alleen en financieel 
bekostigingsprobleem (omdat we krijgen bekostigd op 26 leerlingen) maar ook een probleem in 
de verdeling van de kinderen op een evenwichtige manier binnen de dubbele stroom. Door de 
wisselende instroom momenten kan dit betekenen dat de kleutergroep aan het einde van het jaar 
groeit naar maximaal 30 waarbij net als in de andere klassen er vanaf 28 kinderen zal worden 
gekeken wat er extra nodig is. Om deze noodzakelijke uitvoering vorm te geven zullen we volgend 
jaar wel teruggaan naar 5 klassen maar doen we dit zonder ontslag, dan wel verzoek aan 
kleuterleerkrachten om in de klassen 1 t/m 6 les te gaan geven. Dit kan omdat twee 
kleuterleerkrachten aan het einde van komend schooljaar met pensioen gaan.  
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Betaald Parkeren in Duttendel 
Op basis van een draagvlakonderzoek heeft de gemeente besloten dat per 1 juni 2022 in de wijk 
Duttendel betaald parkeren wordt ingevoerd. Duttendel wordt dan toegevoegd aan het bestaande 
vergunninggebied Scheveningen-Duindorp. In het kader van het actieplan Scheveningen is 
besloten dat de venstertijden in de periode 1 juni t/m 30 september van maandag t/m zondag om 
10:00 starten. Vanaf 1 oktober geldt de regeling van 13:00 tot 24:00. Het tarief voor parkeren op 
straat is €2,00 per uur. Er zal regelmatig een scanauto door de wijk rijden om controles uit te 
voeren. Naast controle op betalingen zal er ook gecontroleerd worden op fout parkeren. 
 
Bericht van de Bazarcommissie 
Het was een geslaagde lente Bazar! De lente werd ingeluid met een prachtig zonnige dag 
waarop jong en oud verbonden aan de school elkaar weer konden ontmoeten. Dank aan alle 
klassen die zich in korte tijd hebben ingezet om een mooie buitenactiviteit neer te zetten voor 
de kinderen. Er is een totaal bedrag van maar liefst €4321,21 euro opgehaald. Minus de kosten 
die gemaakt zijn (€661,07 euro) komt dit neer op een netto opgehaald bedrag van €3660,74 . 
Dit zal worden besteed aan het groen op het schoolplein en rondom de school. Ook een 
dankwoord voor De Beeldhouwwinkel, Stichting 070Watt en The Shore die deze bazar mede 
mogelijk hebben gemaakt. Nogmaals heel veel dank voor de inzet van zoveel ouders; bakken 
van heerlijke taarten, hulp bij de horeca, de opbouw en afbouw en iedereen die we nu 
misschien zijn vergeten. Wat een goede sfeer en wat een positieve energie!  
De Bazarcommissie, Marcha Verdoorn & Rineke Helfrich  
 
Zomerschool 
Vanwege het geringe aantal aanmeldingen zal de zomerschool niet doorgaan.  
 
Om na te lezen 
In de bijlage: 

− De toelichting van de leerplichtambtenaar bij verlof voor 5-jarigen. 

− Aanpak zorgwekkend ziekteverzuim 

− Informatiefolder vakantiepas 

− Aankondiging lezingen drieluik rondom drieledige blikrichting 

− Uitnodiging voorstelling familiesprookje meivakantie 
 
 
 
 
 
 



 
April 2022 ~ Maandbericht 7 
 

De Vrije School Den Haag 

 

Inkijkjes in de klas 
 
Kleuterklassen; sneeuw en pasen in één maand! 

 
 
Klas 3b; tekende huizen tijdens huizenbouwperiode            Klassen 2; uitstapje naar het 

         kinderboekenmuseum 

           
 
Klas 1a & 1b; Schilderingen en vormtekeningen over Pasen

    
 


