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Beste ouders, verzorgers, 
 
Pinksteren is het feest van elkaar kunnen verstaan. Elkaars taal 
spreken en elkaar begrijpen. Deze tijd bereiden we het 
pinksterfeest voor. Daarin is aandacht voor verschillende talen. 
Iedere klas studeert een lied in, gezongen in een andere taal. De 
5e klas danst om de meiboom met de gekleurde linten. 
Veelkleurigheid in alles. Begrip voor iedereen. 
 
Marjolein en Frédérique 
 
 
 

Mededelingen  
 
Verduidelijking nieuwe lestijden (Artho Jansen) 
In het vorige maanbericht is aangekondigd dat de schooltijden 
gaan veranderen. Enkele ouders hebben hier op gereageerd: 
een deel was positief, een deel stelde vragen hoe zich dit 
verhoudt ten opzichte van de uitgangspunten van het 
vrijeschoolonderwijs. Om die reden leek het mij wenselijk om 
hier nog wat nadere uitleg te geven. 
De verandering in de lestijden zijn als volgt vormgegeven: in de 
klassen 1-6 zal na de zomer sprake zijn van 4 lange dagen. De 
oudste kleuters gaan 2 lange dagen naar school. Er zijn een 
aantal oorzaken voor deze verandering. Een belangrijke oorzaak 
is dat we aan de wet moeten voldoen: de school wordt voor meer 
dan 95% bekostigd door het rijk en daar staan eisen tegenover. 
Scholen moeten het wettelijk aantal verplichte uren onderwijstijd 
bieden en de basiskwaliteit moet op orde zijn. In aanloop naar 
het inspectie onderzoek van komende maand is kritisch gekeken 
naar de eisen van de wet en is geconstateerd dat we 
onvoldoende onderwijstijd geven. 
Met bovenstaande maatregel wordt dit gerepareerd. De 
inspectie zal overigens de kwaliteit van de school in zijn geheel 
onderzoeken: er zijn zorgen of de school wel voldoende 
(reguliere/cognitieve) kwaliteit levert en of de school niet te veel 
ruimte biedt aan de wensen van ouders, ook met betrekking tot 
onderwijs in het buitenland. 
Een tweede oorzaak is dat de inspectie in eerdere bezoeken 
haar zorgen heeft geuit over de kwaliteit van het onderwijs op 
onze school: gezien de populatie (relatief veel hoog opgeleide 
ouders) zou het niveau van de leerlingen aanzienlijk hoger moeten liggen. Leerkrachten van klas 
1 en 2 geven al langer aan dat er te weinig tijd beschikbaar is om het geleerde in te oefenen. Het 
relatief lage niveau van de leerlingen hangt direct samen met de beschikbare lestijd. 
De bovenvermelde maatregel van de langere lesdagen dient derhalve twee doelen: we voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen en de school heeft voldoende tijd om de gewenste (basis)kwaliteit 
te realiseren. Het is geenszins de bedoeling dat met deze ingreep aspecten uit het Vrijeschool 
onderwijs verdwijnen: er ontstaat nieuwe ruimte om deze waarden op een meer gedegen manier 
in het onderwijs te vervlechten. 

Geplande activiteiten 

Donderdag 26 mei 2022 
Hemelvaart (hele school vrij) 
 
Vrijdag 27 mei 2022 
Vrije dag (hele school vrij) 
 
Maandag 30 mei 2022 
Studiedag (klas 1 t/m 6 vrij) 
LET OP: kleuters hebben wel school! 
 
Vrijdag 3 juni 2022 
Pinksteren – viering 
 
Maandag 6 juni 2022 
2e Pinksterdag (hele school vrij) 
 
Dinsdag 7 juni 2022 
Getuigschriftendag (klas 1 t/m 6 vrij) 
 
Woensdag 22 juni 2022 
Sint Jan – viering 
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De ontwikkeling van het kind blijft centraal staan, waarbij de gezonde ontwikkeling van de 
leerlingen en de cognitieve ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaan. Leraren hebben de 
ruimte om de extra lestijd professioneel voor deze beide ontwikkelings-aspecten in te zetten. 
Parallel aan deze ontwikkeling is de keuze om terug te gaan naar het oorspronkelijke aantal 
kleuterklassen van vijf: dit aantal leidt tot een gezonde doorstroom in de twee eerste klassen. 
Bovenstaande punten worden steeds intensief besproken in het periodieke overleg tussen de 
schoolleiding en de bestuurder, waarbij het (pedagogische) draagvlak van het lerarencollege 
steeds een belangrijk uitgangspunt is. 
~ Artho Jansen (bestuurder Vrijescholen Zuid-West Nederland) 
 
Schooltijden voor schooljaar 2022/2023 
De schooldag start na de zomer zoals gewoonlijk om 8.30 uur (8.25 gaan de klassen naar binnen) 
en eindigt om 14.50 uur. Woensdag is een korte dag en eindigt om 12.30 uur. Dit zal gelden voor 
alle klassen 1 t/m 6. 
De kleuters starten iedere dag om 8.30 en zijn iedere dag om 12.30 uur vrij. De oudste kleuters 
hebben twee lange dagen op dinsdag en donderdag en zijn dan ook om 14.50 uur vrij. 
 
Bezetting komend schooljaar 
In de bijlage vindt u de bezetting voor komend schooljaar. Op dit moment is de IB-er nog in overleg 
over de verdeling van de 1e klassen. De ouders van de toekomstige 1e klassen ontvangen 
binnenkort bericht in welke klas hun kind is ingedeeld. 
 
Nieuwe leerkrachten 
Dit schooljaar starten er twee nieuwe leerkrachten: 
Peter is onze nieuwe gymleerkracht en verheugt zich op komend schooljaar. Hij zal de lessen 
van Jordi overnemen die dichter bij huis zijn loopbaan voortzet. 
Angela is gestart naast Caroline in de 1e klas en zal na de zomer de klas samen met Jan Willem 
dragen. Angela staat sinds 2019 voor de klas en hoopte al langer op een Vrijeschool haar 
loopbaan voort te mogen zetten. Zij is met enthousiasme ingestapt en draait al volledig mee als 
lid van het team. 
 
Veiligheid 
Op basis van de Arbowet is De Vrije School Den Haag verplicht een veiligheidsbeleid te voeren. 
Ook in andere wet- en regelgeving zijn de verantwoordelijkheden van de school neergelegd. Het 
veiligheidsplan wordt regelmatig geactualiseerd. Het veiligheidsplan is goedgekeurd door de MR. 
U kunt het plan inzien via deze link: Veiligheid - Vrije School Den Haag (devrijeschooldenhaag.nl) 
 
Parkeren 1 juni 
Reminder: per 1 juni geldt er in de wijk Duttendel betaald parkeren vanaf 10:00 tot 24:00. Vanaf 
1 oktober geldt de regeling van 13:00 tot 24:00. 
 
 
Nieuwe gordijnen 
De gordijnen van onze grote zaal zijn helaas te veel gesleten. Deze maand zullen ze vervangen 
worden na 30 jaar trouwe dienst. De zorgvuldig gekozen nieuwe kleur houdt rekening met de 
gebrandschilderde ramen. Helaas was het niet betaalbaar om de huidige 4 verschillende kleuren 
te handhaven. 
 
 
 
 

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/veiligheid/
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Update MR 
De MR leraren gedeelte is weer op volle sterkte. Binnen de MR als geheel speelden er dingen 
die een soepele samenwerking bemoeilijkten. Met behulp van doorzettingsvermogen en 
bereidheid tot professionele omgang met elkaar, slagen wij erin tot een betere samenwerking te 
komen. De toetreding van Marie-Louise Woudstra, naast Jasper en Andreas, helpt hier ook aan 
mee. Jullie weten ons (hopelijk) te vinden! 
~ MR 
 
Gevonden voorwerpen 
Er staan weer 2 volle manden gevonden voorwerpen in de gang; op woensdag 8 juni aanstaande 
zullen we alles weer buiten zetten op het grote plein. Als de kleding niet wordt opgehaald gaat 
het naar het goede doel. Ook zullen we een bak met tweedehands euritmietjes klaarzetten; mocht 
je nog gebruikte euritmietjes hebben in goede staat kun je die erbij leggen. 
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Inkijkjes in de klas 
In de kleuterklassen zijn de bootjes klaar en worden er vlechten gemaakt voor het Pinksterfeest!

     
 
In klas 2B, 4B en klas 5 krijgen de kinderen periode over De Bij, Dierkunde en Plantkunde 

                       
 
Ook worden er in klas 2b ‘tafelplankjes’ gemaakt en 2a leert over Fransiscus in Assisi

            
 
Klas 3b maakten tekeningen over het verhaal van Mozes en in klas 1b met lijnen en vlakken!

          


