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Nieuwsflits HVL 5  - donderdag 11 november 2021 

Agenda 

• za 13.11.2021: Landelijke intocht Sinterklaas 

• ma 15.11.2021: Start voortgangsgesprekken 

• ma 22.11.2021: MR vergadering 

Van de Directie 

Wervingsprocedure nieuwe directeur 
Binnenkort start de procedure voor het werven van een nieuwe directeur. Voor deze procedure is er 

een BenoemingsAdviesCommissie (BAC) ingericht. 

Samenstelling BAC   

De samenstelling van de BAC m.b.t. het werven van een nieuwe directeur ziet er als volgt uit:  

• Namens het team: Saskia (administratie), Joline (IB), Maaico (adjunct-directeur) en 

Angelique (MR lid namens het team en voorzitter van de MR) 

• Namens de ouders: Cilly van Alphen (moeder en lid van de MR) 

• Toehoorder namens 2Samen: Jantine Eusman (locatiemanager 2Samen) 
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Kinderen van de leerlingenraad zullen de rondleiding verzorgen o.l.v. Maartje.  

Op 10 en 17 november komt de BAC bij elkaar om samen een profielschets op te stellen. Op de MR 

bijeenkomst van 22 november wordt de profielschets in concept besproken en daar waar nodig 

verder aangescherpt. 

Op 10 januari wordt de vacature geplaatst op de website van De Haagse Scholen. 

In februari vinden de sollicitatiegesprekken plaats met de BAC. 

Het streven is om uiterlijk per 1 mei een nieuwe directeur aan te stellen. Rubi zal de nieuwe 

directeur dan nog kunnen inwerken.  

Aanvullende coronamaatregelen i.v.m. stijgende besmettingen  
Naschoolse activiteiten 

Vanwege het stijgende aantal besmettingen op onze school is in overleg met de GGD, 2Samen en de 

(bovenschoolse) directie besloten om de naschoolse activiteiten die volgende week zouden starten 

niet door te laten gaan om verdere besmettingen te voorkomen. We proberen om deze later in het 

jaar alsnog door te laten gaan. 

Voortgangsgesprekken online 

Vanwege het bovengenoemde advies vinden de voortgangsgesprekken weer via TEAMS plaats. 

Hiervoor worden de accounts van de leerlingen gebruikt. De leerkrachten 'bellen’ u wanneer het 

gesprek start. Het kan zijn dat een voorgaand gesprek wat uitloopt. Houdt u hier ook rekening mee. 

Persconferentie 

N.a.v. de persconferentie van vrijdag 12 november kan e.e.a. nog verder aangepast worden. 

Verkeersveiligheid Blinkerd 
Er is afgelopen week overleg geweest met de coördinator van zwembad De Blinkerd. Er zijn zorgen 

over de verkeersveiligheid aan de Seinpoststraat. Bij het halen en brengen van kinderen ontstaat er 

een ophoping van mensen op de weg die naar de Blinkerd leidt. Dit levert onveilig situaties op, 

omdat: 

• Gasten van en naar de Blinkerd per auto reizen. 

• Leveranciers van en naar de Blinkerd moeten. 

• Leveranciers van en naar de Sport-o-theek moeten. 

• Hulpdiensten een vrije doorgang moeten hebben naar de Blinkerd. 

De verkeersveiligheid is al vaker ter sprake gekomen. We willen u allen vragen rekening te houden 

met de doorgaande weg en deze vrij te houden. U mag het schoolplein weer betreden en daar 

afscheid nemen van uw kinderen bij de start van de dag of hen weer ophalen als de school uitgaat. 

Dat zal de verkeersveiligheid ook vergroten. 

Ouders met lesbevoegdheid 
Vanwege het huidige lerarentekort moeten we regelmatig enorm puzzelen om bij ziekte vervanging 

te vinden. Soms kunnen part-time collega's extra werken, soms maken wij gebruik van ouders die 

een lesbevoegdheid hebben. Daar zijn wij heel blij mee en dankbaar voor. 

Bent u ook een ouder met lesbevoegdheid en zou u onze school ook willen helpen door af en toe 

een klas te vervangen? Dan gaan we graag met u in gesprek.  
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Auditdag 16 november 
Op alle scholen van De Haagse Scholen vinden regelmatig audits plaats. Het is de 

verantwoordelijkheid van De Haagse Scholen om zicht te houden op de onderwijskwaliteit van de 

scholen. Daarnaast is het van belang om het delen van kennis en ontwikkeling te verbeteren. Een 

auditteam bestaat uit directeuren, intern begeleiders en leerkrachten die hiervoor zijn opgeleid. De 

audit is een onderzoek naar de onderwijskwaliteit van de school. Tijdens de interne auditdag 

presenteert onze school wat wij doen, hoe wij dit doen en welke resultaten wij willen bereiken. De 

auditoren geven op basis van bewijzen en bevindingen feedback. Op deze dag komen er zes collega's 

de hele dag op onze school. Zij bezoeken 12 lessen in de ochtend, in drie groepjes van twee 

auditoren. In de middag spreken zij een afvaardiging van het team, het MT/IB, leerlingen, ouders en 

de directie.  Aan het einde van de dag geeft de auditcommissie haar eerste bevindingen en feedback 

terug aan het team middels een PowerPointpresentatie. Daarna volgt er nog een officiële 

schriftelijke rapportage. Deze rapportage wordt door de directie besproken met het team en met de 

MR. 

Stand van zaken personeel  
Groep 1/ 2F 

M.i.v. woensdag 1 december komt Aylin Tuhal fulltime de vervanging in deze groep doen. Aylin stelt 

zich hieronder voor. 

Hoi allemaal, ik ben Aylin Tuhal, 25 jaar oud. 

Ik vind het superleuk om kinderen te helpen met ontwikkelen en hen een 

stapje verder te brengen. Dit is ook de reden dat ik voor het onderwijs 

heb gekozen. Ik hou ontzettend veel van de natuur, wat helemaal past bij 

Het Volle Leven!  

Ik kan niet wachten om vanaf 1 december te starten en deze nieuwe 

uitdaging aan te gaan!  

Groep 4A 

Na de kerstvakantie is het zwangerschapsverlof van Mylene als volgt geregeld. Miek staat van 

woensdag t/m vrijdag voor de groep. Miek kent onze school nu al en is ook een ervaren leerkracht 

voor wat de middenbouw betreft. Op maandag en dinsdag zal Anouk voor deze groep staan. 

Groep 4C 

Marella staat vanaf de kerstvakantie op maandag voor deze groep en Stephanie blijft van dinsdag 

t/m vrijdag. 

Alle ouders van de genoemde groepen zijn eerder deze week al op de hoogte gesteld via Social 

Schools. 

Gevonden voorwerpen 
Er is weer een hele berg kleding en schoenen in de school 

achtergelaten. Alles ligt uitgestald op de tafel in de centrale hal. 

Graag z.s.m. kijken of er iets van je bij ligt. Eind volgende week gaat 

alles naar een goed doel.    
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Dieren 

Logeren konijnen in kerstvakantie 
Wie wil thuis twee konijntjes verzorgen tijdens de kerstvakantie? Ze gaan alleen als stelletje uit 

logeren. 

Het liefst logeren de schoolkonijnen bij families waar ze beschut in een schuur of buiten onder een 

afdakje staan. Het is voor dieren die het hele jaar buiten staan beter om niet in verwarmde ruimtes 

te logeren omdat ze anders bij terugkomst kou vatten. Een koele veilige plek is dus ideaal.  

Graag melden bij juf Andrea of juf Jeannette. 


