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Van de Directie
Allereerst wil ik, ook namens het team van HVL, alle kinderen en hun ouders veel gezondheid en succes
toe wensen voor 2020! Hopelijk heeft een ieder een fijne vakantie gehad.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er opnieuw een landelijke staking van het primair onderwijs.
Vrijwel op alle scholen van Stichting De Haagse Scholen wordt gestaakt. Zo ook op Het Volle Leven.
Ik begrijp dat dat voor u als ouder vervelend is. Verderop in deze Nieuwflits kunt u lezen dat 2Samen
helaas geen extra opvang kan regelen.
Enige tijd geleden heeft u de tevredenheidspeiling ingevuld. De respons was zeer goed en daar zijn wij
blij mee! Wij zullen de resultaten intern bespreken (ook met de MR) en daarna de resultaten en de
verbeterpunten met u delen.
Ik merk dat er enige onduidelijkheid is over de groei van onze school. De ambitie is om voor al onze
leerlingen onderwijs te verzorgen in ons mooie gebouw en op termijn geen 2e locatie meer te hebben.
Om dit te realiseren, hanteren wij op dit moment een inschrijfplafond van 60 leerlingen per jaar bij de
kleuters. Indien nodig wordt er geloot om op de inschrijvingen goed te kunnen sturen. In overleg met
het bestuur van Stichting De Haagse Scholen wordt dit item gemonitord zodat er balans komt en er ook
geen situatie ontstaat met lege lokalen op het HVL. Nog voor de zomervakantie zal er gestart worden
met de bouw van een extra lokaal (momenteel het buitenlokaal op de eerste verdieping). Dit vanwege 3
groepen 6 voor komend schooljaar.
Er is geen relatie of samenhang tussen de grootte van een school en de resultaten van de leerlingen.
Gezien de populatie van onze school krijgen wij van het Rijk financiën om groepen te formeren van rond
de 30 leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van de geboden lessen door de
leerkrachten, de kwaliteit van de zorg en de aansturing door intern begeleiders, de bouwcoördinatoren
en de directie. Ook vinden er regelmatig collectieve studiedagen plaats met het voltallige team over
vernieuwingen/veranderingen en het versterken van de doorgaande lijn. Het is dus niet zo, dat een
kleine school betere kwaliteit levert dan een grote school.
Aangezien wij een openbare school zijn en met de rijksmiddelen moeten rondkomen, is er helaas geen
ruimte voor extra vakleerkrachten muziek, dans of drama. Met de verlengde schooldag activiteiten
(subsidies van de gemeente Den Haag) proberen wij hier toch enigszins tegemoet te komen.
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In de afgelopen jaren was het verloop van de leerkrachten groot. Het streven is om rust te brengen in de
organisatie en de huidige medewerkers te behouden. Dit door o.a. de gevoerde vernieuwingen goed te
implementeren en te borgen. Daarnaast zal de ouderbetrokkenheid verder uitgebreid worden. De
ouders ondersteunen de school nu al volop bij het organiseren van allerlei activiteiten en denken mee in
beleidszaken. De komende tijd, willen wij graag naast inval-ouders ook ouders betrekken bij het
ondersteunen van onderwijskundige zaken. Zoals bij technisch lezen met een groepje, het
automatiseren bij rekenen etc. Zo kunnen wij meer gedifferentieerd (in niveau groepen) werken en de
begeleiding voor onze leerlingen optimaliseren. Hierover krijgt u in een later stadium meer informatie.
In het managementteam gaan wij in januari aan de slag met de taakverdelingen & taakomschrijvingen
binnen HVL, de communicatielijnen intern, maar wij willen ook de communicatie naar ouders nog beter
en helder neerzetten. Wij streven naar kaders die voor iedereen meer duidelijkheid gaan geven.
Momenteel zijn er 4 vaste leerkrachten met zwangerschapsverlof en zijn wij blij dat wij goede
vervangers hebben kunnen vinden:
•
•
•
•

Groep 1/2H: juf Tamara Veen vervangt juf Samantha de Niet per januari.
Groep 2X: juf Kirsten Troost vervangt juf Kim van der Linden per januari.
Groep 4A: juf Saskia Sprenger vervangt juf Annelies Struijk tot 27 januari.
Groep 5C: juf Floor Vos en juf Sam Hemstra vervangen Tirza Scherpenhuijzen tot 6 maart.

Inmiddels zijn er 4 nieuwe wereldburgers bij! Juf Annelies is bevallen van zoon Boris. Juf Thirza heeft
dochter Charlie gekregen. Juf Kim is bevallen van dochter Norah. Meester Michiel is vader geworden van
zoon Aidan. Wij wensen deze nieuwe ouders heel veel plezier en geluk met hun gezinsuitbreiding!
Met hartelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur

Opvang tijdens onderwijsstaking op 30 en 31 januari
Op 30 en 31 januari 2020 staakt het onderwijs voor de 4de keer sinds de laatste Tweede
Kamerverkiezingen. In het verleden vingen wij kinderen die bij ons naar de BSO gaan, op stakingsdagen
regelmatig op. Dit deden wij in overleg met de basisscholen.
Net zoals in het primair onderwijs, is het personeelstekort in de kinderopvang zeer groot. Wij zijn niet
meer in staat buitenschoolse opvang op deze extra sluitingsdagen van scholen te organiseren, zonder
dat dat een enorme impact heeft op onze organisatie en de werkdruk voor onze medewerkers
onevenredig verhoogt.
Om die reden zullen wij tijdens de aangekondigde stakingsdagen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
geen extra opvang aanbieden.
Op deze dagen kunnen de kinderen die normaal ook op deze dagen naar de BSO gaan na schooltijd
vanzelfsprekend wel bij ons terecht.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Zoë Kwint
Directeur Kinderopvang 2Samen
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Van de organisatoren van het Pleinfeestje
Pleinfeestje – 14 februari 2020
Liefde is… op vrijdag 14 februari samen het alweer 4e Pleinfeestje vieren.
Alle ouders zijn dan ’s avonds van harte welkom in de Braai op Scheveningen. Dat is dus naast eetcafé de
Maatschappij aan het einde van de Keizerstraat.
Het Pleinfeestje waarmee we dit jaar geld inzamelen voor extra speelmateriaal voor ons prachtige en
unieke schoolplein duurt van 20:30 tot 1:30 uur. Leuk is dat de kinderen dit jaar zelf precies hebben
bepaald waar ze willen dat de opbrengst van het feest naar toe gaat.
Kaartjes koop je via onze website www.pleinfeestje.nl. Daar vind je ook meer informatie.
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