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Van de Directie 
Nieuwe adjunct-directeur 

Op donderdag 14 januari hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de vacature van 

adjunct-directeur. De sollicitatiecommissie werd gevormd door Merel Eiken (ouder en MR lid), Jantine 

Eusman (unitleider 2Samen), Jinne Schwartzmans (leerlingraad groep 7A), Saskia Broersma 

(team/administratie), Angelique Jansen (team/voorzitter MR), Marianne van der Horst (team/IB-er 

groep 1-4) en Rubi Hendriks (interim-directeur). Unaniem heeft de sollicitatiecommissie gekozen voor 

één kandidaat. Met veel plezier kunnen we jullie mededelen dat per 1 februari a.s. Maaico van Velzen 

onze nieuwe adjunct-directeur wordt. In de komende weken vindt de overdracht plaats en nemen we 

afscheid van Kevin.  

U wordt nog geïnformeerd over hoe we de vervanging van Maaico in groep 7A en 8B gaan regelen. 

Evenals de invulling van zijn taak als bouwcoördinator bovenbouw. Zodra we de vervanging rond 

hebben informeren we eerst de ouders van de betrokken groepen.  

Maaico blijft wel voor één dag in de week als ICT-coördinator werkzaam. Uiteraard zal dit ingepast 

worden in zijn totale takenpakket. We wensen Maaico veel succes toe in zijn nieuwe functie. 

In onderstaand stukje stelt Maaico zich aan u voor: 

Beste leerlingen, ouders, verzorgers en alle andere betrokkenen van OBS Het Volle Leven, 

Met trots mag ik mij voorstellen als de nieuwe adjunct-directeur van obs Het Volle Leven. Mijn naam is 

Maaico van Velzen en met ingang van 1 februari volg ik Marijke Hubers op. Kevin in’ t Veld zal zijn taken 

als waarnemend adjunct-directeur ook aan mij overdragen aangezien hij op die datum zal starten als 

directeur op OBS P.C. Hooftschool. 

Ik ben 45 jaar oud, getrouwd en trotse vader van twee kinderen, een 

dochter Kieke (11) en een zoon Owyn (9). Ik heb 20 jaar ervaring als 

leerkracht op verschillende scholen in Den Haag. Daar heb ik ook 

andere taken verricht, zoals taal-, muziek-, ICT- en 

bovenbouwcoördinator. Enkele jaren geleden heb ik de opleiding tot 

schoolleider afgerond. 

De slogan van school: leren, beleven en ontdekken spreekt mij enorm 

aan. Wij bereiden onze kinderen voor op een veranderende 

maatschappij waarbij we optimaal gebruik maken van de 

leeromgeving. Hierbij speelt toekomstgericht onderwijs en aandacht 

voor natuur, cultuur en sport een grote rol. 

Ik ben nu twee jaar werkzaam op deze prachtige school als leerkracht en heb daarnaast verschillende 

coördinerende taken. De school, de kinderen, het team en de ouders geven mij enorm veel voldoening. 

http://www.hetvolleleven.nl/
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Daarnaast beleef ik veel plezier met het maken van muziek met de schoolband. Ik had u graag op het 

schoolplein ontmoet om persoonlijk kennis te maken. Ik hoop dan ook, dat we die kans op vrij korte 

termijn weer zullen hebben. 

Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s, de kinderen en u de toekomst van onze leerlingen, de 

school en IKC ‘De Beleving’ vorm te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Maaico van Velzen 

Vervanging groep 8B en 7A i.v.m. nieuwe functie Maaico 

Wij zijn bezig om de vervanging voor Maaico te regelen in de bovengenoemde groepen. Zodra hier meer 

duidelijkheid over is informeren we de betreffende ouders apart via MSI. Maaico vertelt dit vrijdag zelf 

aan de kinderen via TEAMS. 

Schoolsluiting, les op afstand en noodopvang 

De schoolsluiting is verlengd tot ten minste 8 februari. Dit betekent dat we voorlopig doorgaan met het 

geven van les op afstand aan alle kinderen. De noodopvang loopt ook door. Eerder deze week bent u via 

MSI bericht over hoe u uw kind kunt aanmelden en welke criteria wij volgen. Op dit moment hebben we 

rond de 80 kinderen per dag in de noodopvang. Dat betekent dat we kleinere groepen kunnen maken 

zodat we de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten beter kunnen waarborgen. Om dit te kunnen 

realiseren hebben we hulp gekregen van onze collega's van 2Samen.  

Toetsen en rapporten 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt door de verschillende onderwijs besturen, de PO raad en het 

ministerie over hoe om te gaan met de gevolgen van de schoolsluiting, zoals afnemen van toetsen, 

maken van rapporten, opgelopen achterstanden, etc. Zodra we hier meer over weten berichten wij u zo 

spoedig mogelijk.  

Adviesgesprekken groep 8 

De adviesgesprekken voor de groepen 8 gaan wel door. Deze vinden plaats op dinsdag 2 februari. De 

leerkracht van uw kind nodigt u en uw kind hiervoor uit via TEAMS.  

Werkweek groepen 8 geannuleerd 

Helaas hebben wij deze week de werkweek van groep 8 (15 t/m 19 februari) moeten annuleren. De 

huidige lockdown en de onzekerheid over de Britse variant van het Coronavirus brengen te veel 

onzekerheden met zich mee om de veiligheid van de kinderen en personeelsleden te kunnen 

waarborgen. We realiseren ons dat het afzeggen van de werkweek een grote teleurstelling is. We 

proberen er daarom zorg voor te dragen dat er later in het jaar een goed alternatief kan worden 

aangeboden, mits de situatie omtrent het Coronavirus dat toelaat. De ouders van de betreffende 

kinderen zijn hier gisteren al van op de hoogte gebracht. 

De Vreedzame School Thuis 

Het is voor iedereen een andere tijd dan normaal, nu de kinderen weer thuisonderwijs krijgen. Vanuit 

De Vreedzame School zijn er een aantal activiteiten gedeeld, om thuis met uw kind(eren) te kunnen 

doen. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan het creëren van een fijne sfeer en het delen van gevoelens. 

In de bijlage treft u een aantal ideeën aan. 
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Trap De Vreedzame School 

Vorige week is de grote trap in de centrale hal veranderd in een Vreedzame School trap. Zoals u kunt 

zien, staan er op de trap allerlei woorden en teksten die passen bij de visie van Het Volle Leven en De 

Vreedzame School. Ook heeft het logo van Het Volle Leven een centrale plek gekregen. We hebben al 

veel leuke en enthousiaste reacties ontvangen van kinderen die gebruik maken van de noodopvang!  

 


