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05.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
20:30-01.30u
17.02.2020 t/m vr 21.02.2020
24.02.2020 t/m vr 28.02.2020
22.03.2020
23.03.2020 t/m vr 27.03.2020

Basketbaltoernooi – groep 8
Finale basketbaltoernooi – groep 8
Pleinfeestje
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie – school gesloten
Kleuterrun in Westbroekpark
Werkweek – groep 8

Van de Directie
Beste ouders van Het Volle Leven,
Vorige week heeft het voltallige team van Het Volle Leven gestaakt. Ik kan u vertellen dat er toch veel
leerkrachten op school aan het werk zijn geweest om toetsen te analyseren en rapporten te schrijven.
De werkdruk is hoog en het tekort aan leerkrachten neemt de komende jaren enorm toe.
Hieronder vindt u meer informatie. De opdracht vanuit de politiek/het ministerie is om noodplannen
klaar te hebben voor de "crisis" die gaat komen. Hopelijk geeft het onderstaande u een beeld van het
probleem in het Primair Onderwijs, hier specifiek voor Stichting De Haagse Scholen.
Sinds 2016 is het leerlingenaantal toegenomen met circa 450
leerlingen.
Het aantal fte aan leerkrachten is echter met circa 40 fte gedaald.
Hiermee wordt zichtbaar dat er minder leerkrachten beschikbaar zijn.
Gemiddeld kende DHS in de jaren 2016, 2017 en 2018 14,6 leerlingen
voor 1 fte Onderwijzend personeel.
De leerlingenprognose (van de scholen) gaat uit van een gematigde
stijging van het aantal leerlingen in de komende jaren, in lijn met de
demografische ontwikkeling van Den Haag.
Op basis van de ratio van 14,6 lln/fte kan je berekenen dat we in 2024 ongeveer 1090 fte aan
leerkrachten nodig hebben.
Het grootste deel van de leraren is onder de 45 jaar.
De relatief grote groep tussen de 25- 35 jaar gaat gepaard met een
risico op een verlaging van de werktijdfactor (bijv. na ouderschap).
Deze groep kent naar verhouding een grote mobiliteit, zowel
instromend als uitstromend.
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Een betrekkelijk grote groep is bovendien niet ver van de pensioengerechtigde leeftijd verwijderd en zal
de komende jaren uitstromen.
De combinatie van een lagere instroom vanuit de PABO,
veroudering en uitstroom in de groep boven de 55 jaar én daling
van de werktijdfactor in de (grote) groep tussen 25 en 35, zorgt er
voor dat we rekening moeten houden met een doorzettende daling
van het personeelsbestand aan leerkrachten.
Door de meerjarige capaciteitsbehoefte te vergelijken met de
verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand ontstaat een
beeld hoe het lerarentekort zich de komende jaren gaat
ontwikkelen.
Daarmee wordt de problematiek in slechts enkele jaren tijd veel
groter dan dat hij nu al is.
Deze prognose zou betekenen dat over vijf jaar 1 op de 5
formatieplaatsen niet gevuld is.
Vervolgens nog enkele mededelingen vanuit de school:
Er is onderhoud gepleegd aan ons mooie groene schoolplein in de afgelopen 2 weken. Dit mede dankzij
de bijdrage van de Ouderraad en de Stichting Vrienden van HVL. Dank jullie wel!
De adjunct directeur, Marijke Hubers, zal in verband met ziekte voor een wat langere periode afwezig
zijn. Tijdelijk zijn de belangrijkste lopende zaken verdeeld in het managementteam.
Voor het eerst heb ik met de Leerlingenraad van HVL vergaderd onder leiding van juf Janneke. Onze
leerlingenraad heeft de ideeën van alle kinderen van HVL geïnventariseerd om het schoolplein nog
aantrekkelijker te maken met de opbrengst van de Pleinraad. Een maquette is gemaakt en zichtbaar
voor iedereen geplaatst voor het raam in de teamkamer. Op deze manier leren onze kinderen ook
democratisch handelen en tot een gezamenlijk gedragen besluit/doel te komen. Ik ben als directeur
trots op onze kinderen!
In elke organisatie is "Communicatie en Professionele cultuur" de belangrijkste fundering onder een
goede samenwerking. Als HVL team gaan wij in de komende maanden hiermee aan de slag om tot een
nog betere schoolorganisatie te komen.
Tussenschoolse opvang
Er zijn de volgende afspraken gemaakt met 2Samen. Alle ouders die overblijftaken verrichten, komen
structureel bij elkaar om informeel contact te hebben als team. Hierbij zullen de coördinatoren
aanwezig zijn.
Maandelijks is er overleg tussen de 2 ouders van de TSO, de 2Samen coördinator, en de school om
tussentijdse evaluaties te houden. Verder is de nascholing voor alle TSO ouders verplicht; want dan
kunnen wij onze pedagogische aanpak in de klassen doortrekken naar TSO.
Verlengde Schooldag Activiteiten
Het afgelopen jaar is er met 2Samen geëvalueerd. Wij constateren dat de jonge kinderen niet de energie
hebben om goed deel te nemen aan de naschoolse activiteiten. Deze jonge kinderen zijn vaak gewoon
te moe. Om die reden gaan wij de naschoolse activiteiten aanbieden vanaf groep 6.
Ook zal er meer tegemoet worden gekomen aan vraag en aanbod voor de activiteiten. Veel kinderen
meldden zich aan voor activiteiten en vervolgens werden er maar een paar kinderen toegelaten. Dit gaf
veel teleurstelling.
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De bekostiging van de activiteiten Verlengde Schooldag: De gemeente Den Haag subsidieert de scholen
hiervoor. Helaas moeten zij ook bezuinigen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de organisatie ervan op
school.
ONS SCHOOLPLEIN IS VERBODEN VOOR HONDEN
Het prachtige groene schoolplein van HVL moet een schone en veilige plek zijn voor onze kinderen om
te spelen. Helaas zijn er toch ouders, opa's, oma's, "oppas mensen" enz. die honden meenemen. Dit is
niet toegestaan!
Fijn dat veel ouders op de fiets hun kinderen naar school brengen i.v.m. veiligheid en de verkeersdrukte
rondom de school. Als u uw fiets op het schoolplein neerzet, dan graag aan de kant van de schooltuinen
en niet aan de kant van het schoolgebouw. Dit i.v.m. met het vrijhouden van het plein i.v.m. een
eventuele calamiteit. Hopende dat u hier begrip voor heeft.
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Ouderhulp gezocht
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De media heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het oplopend tekort aan onderwijskrachten.
Ook wij hebben steeds meer moeite met het bemannen van de groepen en het bieden van extra
begeleiding buiten de klas aan leerlingen op diverse gebieden. We hebben daarin keuzes moeten maken
die wij liever niet zouden maken, omdat wij vinden dat alle kinderen recht hebben op extra
ondersteuning wanneer dit nodig is voor een gezonde leerontwikkeling.
Wij willen daarom een beroep doen op u, ouders met wie we als partners de verantwoordelijkheid
delen om onze kinderen goed voor te bereiden op een succesvolle toekomst. U kunt ons helpen om de
kinderen de begeleiding te geven op het gebied van lezen, rekenen, zelfvertrouwen, verrijking enz.
Wij omarmen alle hulp die u kunt bieden, ook als dat buiten de bovenstaande gebieden is. Wij zullen alle
ouders instructies geven over de begeleiding voordat de begeleiding van start gaat. U kunt een e-mail
sturen naar de leerkracht van uw kind of naar de intern begeleiders (Marianne van der Horst, Yvonne
Toonstra) waarin u aangeeft wat u zou willen betekenen voor de school en welk moment in de week
voor u uitkomt. Vragen zijn uiteraard ook welkom.

Pleinfeestje – vrijdag 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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Dieren
Begin januari is een expert op het gebied van varkentjes bij onze
Miley en Purk langs geweest. Emily en haar stagaire Ragnhild
kwamen speciaal daarvoor uit Amerika overgevlogen. Emily heeft
namelijk een nieuwe methode bedacht om de hoefjes van varkens
te kappen. Het kappen van varkenshoefjes gebeurt normaliter
onder narcose om stress en onderlinge ruzie tussen varkens te
voorkomen. Emily
daarentegen 'flipt' de
varkentjes op een
vakkundige en snelle manier op de rug waarna ze rustig kan
knippen en bijslijpen. Onze Miley en Purk waren zo beduusd van
deze aanpak dat ze geen gil hebben gegeven. Na het kappen liepen
de dames er weer keurig bij. Emily gaf een dik compliment aan alle
leerlingen die de dieren verzorgen. Emily vond dat al onze dieren er
gelukkig en goed verzorgd uitzagen!

Natuur
Eind december en begin januari hebben leerlingen en ouders samen met juf
Jeannette allerlei bollen in de grond gedaan. De bollen waren afkomstig van
door ouders aangevraagde bollenpakketten en een groot bollenpakket van
Bulbs4kids. Met de campagne Bulbs4kids doen we samen met 424 andere
klassen in Nederland, 800 klassen in Duitsland, 450 klassen in Engeland, 300
klassen in Frankrijk en 100 klassen in Canada mee. Met de 600 bloembollen die
in elk pakket zitten, betekent dit dat er ruim een miljoen bloembollen in al die
verschillende schooltuinen worden geplant. Wanneer de tulpen, krokussen,
narcissen en blauwe druifjes vanaf het vroege voorjaar bloeien, is ons
schoolplein in ieder geval een en al kleur! Uitgebloeide bollen zijn nog altijd erg
welkom en kunnen ingeleverd worden bij juf Jeannette of juf Andrea. Ook
graszoden en graszaad kunnen we goed gebruiken.
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