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Nieuwsflits HVL 19 - 17 juni 2021 

Agenda 

• di 22.06.2021 t/m do 24.06.2021: kamp groepen 8  

• do 01.07.2021: MR vergadering 

• wo 07.07.2021: musical groep 8B 

• do 08.07.2021: musical groep 8A 

• do 08.07.2021: disco groepen 8 

• ma 12.07.2021: uitgooien groepen 8 

• vr 16.07.2021: alle leerlingen 's middags vrij 

• ma 19.07.2021 t/m vr 27.08.2021: zomervakantie - school gesloten 
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Van de Directie 

Achter de schermen 
De laatste weken van het schooljaar zijn nu echt van start gegaan. De kinderen van de groepen 8 zijn 

nu druk bezig met de musical en het maken van alle decorstukken. Met dank aan de enthousiaste 

ouders die hier ook heel veel werk en creativiteit in hebben gestoken. We zetten alles op alles om op 

een mooie manier afscheid van onze achtste groepers te kunnen nemen.  

Volgende week gaan ze twee nachten en drie dagen op alternatief kamp naar het Archeon. Daar 

hebben de kinderen echt heel veel zin in en de begeleidende teamleden uiteraard ook. 

De laatste loodjes 
Het schooljaar loopt ten einde en dat betekent dat de leerkrachten druk zijn met de laatste 

observaties voor de rapporten, het invoeren van alle toets resultaten, het voorbereiden van een 

goede overdracht, het samenstellen van drie nieuwe groepen 3, het opnieuw indelen van kinderen 

voor de Plus/SEN-klas, het organiseren van de laatste leuke activiteiten met de kinderen, het 

afscheid nemen van de klas en nog tal van andere zaken. Kortom de laatste loodjes! En wat fijn dat 

we ook echt steeds meer mogen en kunnen organiseren. Zo kunnen we de kinderen in ieder geval 

een mooi slot van een bijzonder schooljaar bezorgen.  

Plus/SEN-klas 
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de Plus/SEN klas uitgebreid naar 4 dagen in de week 

voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Op deze manier proberen we te realiseren dat de kinderen uit 

de Plus/SEN-klas intensiever (twee lesmomenten per week) begeleid worden. De leerkrachten en de 

IB’ers kijken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Als uw kind hieraan deel kan nemen 

wordt u door de leerkrachten verder geïnformeerd. Belangrijk om te weten is dat er halfjaarlijks 

opnieuw gekeken wordt of uw kind nog wel op zijn of haar plaats zit in deze klas.  

Het protocol hoogbegaafden is bijgesteld en zal op de laatste MR-bijeenkomst van 1 juli a.s. aan de 

MR worden gepresenteerd. Dit geeft ons de gelegenheid om de adviezen van de MR mee te nemen 

in het definitieve protocol. Uiteraard zal het protocol daarna te vinden zijn op onze website.   

Besteding NPO-gelden 
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen wordt er de komende twee jaren door ons kabinet heel veel geld 

uitgetrokken voor het onderwijs om achterstanden weg te werken. Dit heet het Nationaal 

Programma Onderwijs. Afgekort NPO. 

Aan alle scholen is gevraagd om een analyse te maken. En aan de hand van deze analyse is er een 

schoolprogramma geschreven hoe wij deze extra gelden gaan besteden. Voor onze school gaat dat 

over een aanzienlijk bedrag. Zo rond de € 400.000.   

Uiteraard zijn hier spelregels voor opgesteld en kunnen wij uit een keuzemenu interventies kiezen. 

Belangrijk hierbij is ook het kunnen kiezen voor een duurzame ontwikkeling in lijn met onze 

visie/missie en de al ingezette koers zoals omschreven in het Schoolplan 2019-2023. Het concept 

besteding gelden NPO is maandagavond gepresenteerd aan de MR. In grote lijnen worden de gelden 

ingezet voor:  

• Individuele begeleiding 

• Remedial Teaching (RT) 

• Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

• Taal en Reken interventies 
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• Extra sport tijdens de overblijf 

• Extra gelden voor kunst & cultuur  

• Uitbreiding uren Sociaal Maatschappelijk Werk (SMW) 

• Intensieve coaching startende leerkrachten, zij-instromer, herintreders, flex- en 

deeltijdstudenten en LIO-ers 

• Investeren in devices  

• Aanschaf methoden 

• Scholing team 

Margedagen schooljaar 2021-2022 
De margedagen zijn met instemming van de MR vastgesteld. De margedagen worden ingezet voor 

studiedagen voor het team en vinden om organisatorische redenen op wisselende dagen plaatst.   

Hieronder vindt u het overzicht: 

• Maandag 20 september 2021 

• Dinsdag 2 november 2021 

• Woensdag 19 januari 2022 

• Vrijdag 4 februari 2022 

• Donderdag 31 maart 2022 

• Woensdag 25 mei 2022 

• Maandag 20 juni 2022 

Daarnaast zijn er drie margemiddagen afgesproken op: 

• Vrijdag 3 december 2021 vanaf 12.00 uur 

• Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur 

• Vrijdag 8 juli 2022 vanaf 12.00 uur 

Formatie  
In de Nieuwsflits van 1 juli wordt de formatie bekendgemaakt. 

Leuk verslag op de website van Burgemeester Jan van Zanen 
Op de website van de burgemeester heeft hij zelf een mooi stuk geschreven over zijn bezoek aan 

onze school. Via deze link is dat te lezen: https://janvanzanen.denhaag.nl/nieuws/donderdag-3-juni/  

Meemaaksessie 
Op donderdag 3 juni heeft er weer een meemaaksessie plaatsgevonden. Daar waren twee 

leerlingen, drie ouders, drie collega's en een directielid bij aanwezig. In het gesprek hebben we 

inspiratie opgedaan over hoe we de leerlingen meer kunnen betrekken bij beslissingen in school, 

zoals in een democratie gebeurt. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de leerlingenraad. Op de 

bijgevoegde poster kunt u meer informatie lezen over de opbrengsten van dat gesprek. Schoolbreed 

gaan we vervolgens kijken hoe de ideeën verder uitgewerkt zouden kunnen worden. 

 

https://janvanzanen.denhaag.nl/nieuws/donderdag-3-juni/
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Dieren en Tuinen 

Konijnen uit logeren 
Heb je zin om deze zomervakantie thuis voor een konijnenpaar te zorgen? Heb je een veilige renplek 

(tuin, plaats, balkon uit de zon)? Meld je dan bij juf Jeannette of juf Andrea. Je krijgt van school 

natuurlijk alle benodigde spullen mee (binnenhok, voer, enz.) 

 

 

 


