
 

1 

 

Info®meertje      
JUNI 2017 
                                                                                                                                       
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag vraag ik u aandacht voor onze nieuwsbrief . Ik reken erop dat u deze met aandacht zult lezen. 
 
Het 3

e
 rapport van het schooljaar 

De eindrapporten voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 zullen woensdag 5 juli meegegeven worden.  
 
Start zomervakantie 
Vrijdag 7 juli is de laatste schooldag van het schooljaar. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij vanaf 
11.30 uur; de kinderen van de groepen 5 t/m 8 om 12.00 uur. 
Enkel voor de leerlingen van de groepen 8 zal woensdag 5 juli als laatste schooldag aangemerkt worden. 
Derhalve start hun zomervakantie op woensdag 5 juli om 12.30 uur. 
 
Centrale Eindtoets (CET) groepen 8: Prima resultaten op De Kleine Keizer ! 
In april werd in onze groepen 8 de Centrale eindtoets afgenomen. In mei ontvingen de kinderen de einduitslag. 
Met trots hebben de kinderen, leerkrachten en schooldirectie de resultaten ontvangen.  
Gemiddeld scoorden de kinderen van onze groepen 8 een standaardscore van 535,5. Een score die ruim boven 
het landelijk gemiddelde van scholen met eenzelfde doelgroep uitkwam.   
Onze schoolverlaters hebben derhalve goed gepresteerd. Daar waar  de standaardscore van onze beide 
vestigingen  de afgelopen jaren aan de Loosduinse Uitleg iets hoger uitviel, scoorde onze locatie aan het 
Alphons Diepenbrockhof met een standaardscore van 538,0  dit jaar wat hoger.  
Eén van de leerlingen behaalde zelfs  de maximale standaardscore van 550! Hulde ! 
Met 534,0  scoorde onze locatie aan de Loosduinse Uitleg nog altijd mooi op het landelijk gemiddelde. 
Intussen zijn, waar mogelijk en nodig, de schooladviezen op basis van de scores op de CET (naar boven) 
bijgesteld en zijn ouders en kinderen hierover door de leerkracht geïnformeerd. 
 
Onze schooladviezen van 2017: 
 

VWO 6 VMBO KB – VMBO TL 3 

HAVO-VWO 4 VMBO KB  0 

HAVO 4 VMBO BB- VMBO KB 1 

VMBO TL-HAVO 7 VMBO BB 0 

VMBO TL 7 Praktijkonderwijs 0 

 
 
Schoolpleinrenovatie  - Nieuws van het Projectteam 
Het Projectteam heeft op 11 juni jl. aan Breed Actief formeel de opdracht gegeven voor de aanschaf en 
plaatsing van twee voetbalveldjes (speelplein Alphons Diepenbrockhof) en één voetbalveldje (speelplein 
Loosduinse Uitleg). Ten behoeve van de veldjes wordt  belijning aangebracht. De doeltjes worden in de kleuren 
blauw en geel (huiskleur De Kleine Keizer) opgeleverd.  
De directie heeft de opdracht inmiddels met een handtekening ook formeel bekrachtigd.  
De levertijd van de doeltjes wordt ingeschat op ongeveer 7-8 weken is (gerekend vanaf bestelling). 
Zoals u en de kinderen weten, maakt de aanschaf van de sportveldjes deel uit van een breder plan voor de 
komende schooljaren. 
Het projectteam blijft stappen maken; er zit nu schot in de zaak ten behoeve van de eerste aanpassingen op 
onze speelpleinen. Na de zomervakantie zal het projectteam opnieuw om de tafel gaan voor de 
vervolgstappen, financiën, fondswerving en prioritering.  
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Afscheid van leerkrachten 
Helaas moeten wij ook afscheid nemen van een drietal leerkrachten. 
Juffrouw Caroline van Ingen, die zich al enige tijd oriënteerde op een functie buiten het basisonderwijs, heeft 
een nieuwe baan gevonden in een buitenschoolse opvang (2Samen).  
Juffrouw Margreet Vermeulen zal als rekendocent een nieuwe uitdaging aangaan in het voortgezet onderwijs , 
terwijl ook juffrouw Sieglien Weegman in het voortgezet onderwijs nieuwe uitdagingen en ontwikkelkansen 
aanboort.  
Ik dank hen bij deze voor hun grote bijdrage aan de ontwikkeling van onze ‘De Kleine Keizer’ en niet in de 
laatste plaats voor hetgeen zij voor (individuele) kinderen in hun basisschooltijd hebben mogen betekenen. Wij 
zullen hen missen, maar gunnen hen ook alle goeds en veel werkplezier toe in hun nieuwe functie. 
 
Nieuwe leerkrachten  
Hoewel de tekorten aan onderwijspersoneel nu reeds in het land gevoeld worden, zijn wij toch in staat geweest 
om nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar nieuwe leerkrachten aan onze ‘De Kleine Keizer’ te verbinden.  
Wij wensen mw Mariska Riemens, mw. Rachèl van Barreveld, mw. Michelle Schaap en mw. Anouchka Smit heel 
veel werkplezier op onze school toe.  
Ze staan te popelen om bij ons aan de slag te gaan. 
Daar waar mogelijk zullen zij de komende dagen al even nader kennis maken met de school en met de kinderen 
van hun toekomstige groep.  
 
Groepstoedeling 2017-2018 
Het komende schooljaar starten wij opnieuw met 16 groepen. De groepsbezetting ziet er bij aanvang van  het 
komende schooljaar als volgt uit: 
 
Groepsleerkrachten  Locatie Alphons Diepenbrockhof 
Groep 1-2 a  Mevr. Diana Zuiderwijk (ma t/m vr) 
Groep 1-2 b Mevr. Mariska Riemens (ma) 

Mevr. Cindy van de Graaf (di t/m vr) 
Groep 3  Mevr. Rineke Ros (ma t/m wo) 

Mevr. Mariska Riemens (do en vr)  
Groep 4  Mevr. Janet Soederhuijsen (ma t/m vr) 
Groep 5  Dhr.    Mick van de Pas (ma t/m vr) 
Groep 6  Mevr. Rachel van Barreveld (ma, di, vr) 
                            Mevr. Marloes Brem (wo en do) 
Groep 7  Mevr. Nadjeztha Schouten (wo t/m vr) 
                               Mevr. Marloes Brem (ma en di) 
Groep 8  Mevr. Michelle Schaap (ma t/m vr) 
 
Groepsleerkrachten         Locatie Loosduinse Uitleg 
Groep 1-2 c  Mevr. Karin Speltie (ma t/m di en vr) 
                               Mevr. Esther Hakkoer (wo en do 
Groep 1-2 d Mevr. Susanne van Zeijl (ma t/m vr) 
Groep 3  Mevr. Ingrid Sack (ma t/m vr) 
Groep 4  Mevr. Mariëlle Wils (ma t/m vr) 
Groep 5  Mevr. Linda Broch (ma t/m vr) 
Groep 6  Dhr.   Silke van de Ven (ma t/m vr) 
Groep 7  Mevr. Anouchka Smit (ma t/m vr) 
Groep 8  Mevr. Sandra Benner (ma t/m wo) 

Mevr. Marian van Baalen (do en vr) 
 
Stagiaires Leraren in opleiding 
In het schooljaar 2017-2018 zullen in ieder geval 3 leraren in opleiding van de Haagse Hogeschool (PABO) aan 
onze school verbonden zijn. In de eerste helft van het schooljaar is dat Mw. Brenda Verkes, die aan groep  5 
van het Alphons Diepenbrockhof verbonden zal zijn. Mw. Suzanne de Wit zal haar eindstage in  groep 5 van de 
Loosduinse Uitleg realiseren en medio februari 2018 zullen we naar met  Mw. Lisanne Jonker nog een leraar in 
opleiding aan groep 1-2 d (LDU) toevoegen.  
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Vakonderwijs lichamelijke opvoeding 
Bewegen is goed voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen en heeft  doorgaans ook een goede 
invloed op de schoolprestaties. Het komende schooljaar zullen wij, mede door een werktijduitbreiding 
van juffrouw Margo de Wilde, de gehele week in gymlessen kunnen voorzien.  
Dhr. Paul Verleg zal maandag, dinsdag en  donderdag de lessen verzorgen, Mevr. Margo de Wilde op woensdag 
en vrijdag. 
Het gymrooster voor het komende schooljaar is nog in ontwerp. Ik hoop het rooster zo spoedig mogelijk aan u 
bekend te maken. 
 
Leerkrachten met zwangerschaps- en ouderschapsverlof 
Mevr. Marieke van Vegten is momenteel met zwangerschapsverlof en zal mede in combinatie met 
ouderschapsverlof medio januari 2018 haar werkzaamheden deels (ma t/m wo) hervatten. 
Mevr. Tamar Tuit zal kort na het begin van het nieuwe schooljaar met zwangerschapsverlof gaan. Wij 
verwachten haar medio februari 2018 terug op school. (di t/m vr) 
 
Dochter voor juffrouw Marieke 
Op 25 mei is juffrouw Marieke van haar dochter “Fleur’ bevallen. Moeder en dochter maken het goed. Langs 
deze weg dankt zij alle kinderen en ouders voor de leuke tekeningen, cadeautjes en attenties die zij heeft 
mogen ontvangen.  
 
Nieuwe lesmethode voor de sociale-emotionele ontwikkeling 
In januari 2018 gaan wij in de groepen van 1 t/m 8 starten met ‘Kwink’ een nieuwe online methode voor de 
sociale-emotionele ontwikkeling. Deze methode draagt d.m.v. een preventieve groepsaanpak bij aan een 
sociaal veilige school. De beheersing van belangrijke vaardigheden op dit gebied geeft de kinderen o.a. meer 
zelfvertrouwen. Centraal staan: besef hebben van jezelf; besef hebben van de ander en keuzes kunnen maken. 
Deze methode voldoet aan de Wet sociale veiligheid op school als het gaat om belangrijke thema’s zoals: 
burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Ook wordt er grote waarde gehecht aan de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van ouders. Samen kunnen wij zorg blijven dragen voor een sociaal veilige school.   
https://www.kwinkopschool.nl/ 
 

        
 
 
 
Kascontrole Tussenschoolse Opvang 
In de maanden maart / april 2017 heeft de kascommissie van de Medezeggenschapsraad de financiële 
administratie van de TussenSchoolse Opvang op beide vestigingen van onze school gecontroleerd.  
De kascommissie heeft kritisch gekeken naar de jaarcijfers: inkomsten en uitgaven, aanschaf van materialen en 
geplande investeringen, het proces van handelen bij achterstallige betalingen én het aantal overblijfkinderen 
per jaargroep, per dag en per week. 
Alle hierbij behorende zaken (zoals financiële overzichten van kas en bank, rekeningen, facturen, 
urenregistraties vrijwilligers en overblijfkaarten leerlingen) waren keurig en overzichtelijk bijgehouden. 
De commissie is zeer tevreden over de verslaglegging (met bijbehorende bewijsvoering) en heeft geen 
onoverkomelijkheden of onrechtmatigheden kunnen ontdekken. 
Derhalve is decharge verleend aan de TussenSchoolse Opvang (van beide vestigingen) over het boekjaar 2016. 
 
 
 

https://www.kwinkopschool.nl/
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Tussenschoolse opvang  - Nieuw (aangepast) beleid 
In nauwgezet overleg met de medezeggenschapsraad (MR) wordt het beleid met betrekking tot de 
TussenSchoolse Opvang (verder afgekort met TSO) en de kinderen die hier gebruik van kunnen maken, met 
ingang van het komende schooljaar aangepast ! Uw aandacht hiervoor ! 
Elke school is wettelijk verplicht een vorm van TSO te organiseren. Daar voorziet onze school uiteraard in, 
echter is in de recente jaren gebleken dat ouders slechts deels tevreden zijn over deze TSO. Dat bleek onder 
andere uit persoonlijke gesprekken en de oudertevredenheids- onderzoeken die wij om de twee jaar houden. 
Uiteraard streven wij ernaar rust, veiligheid en kwaliteit tijdens de TSO te waarborgen. 
Naast gesprekken met personeelsleden van de school en medewerkers van de TSO heeft de directie ook het 
initiatief genomen de TSO met de medezeggenschapsraad te bespreken. Duidelijk is geworden dat het aantal 
kinderen dat overblijft (te) fors is gestegen en er ook oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de 
overblijfregeling. Tevens bleek door het aanbod en het maatwerk de administratieve last voor de TSO te groot 
geworden. 
De MR zijn vragen voorgelegd in het kader van de wijze waarop wij het aantal leerlingen dat gebruik maakt van 
de TSO beheersbaar kunnen houden en op welke wijze we dit kunnen reguleren. De MR heeft daarbij 
onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoering van de TSO bij een aantal scholen in de buurt , waarbij  
gebruik is gemaakt van de schoolgidsen 2016-2017 en de websites van de betreffende scholen. 
 
Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een aantal noodzakelijke aanpassingen in het beleid met betrekking tot 
onze TSO met de instemming van de MR in deze. De belangrijkste punten die uw aandacht vragen zijn: 
 

o De kosten per overblijf zijn vastgesteld op € 1,50 per overblijfbeurt 
o Er moet een duidelijke noodzakelijke – en aantoonbare reden zijn voor het overblijven van uw kind. 
o Indien u werkt of een studie volgt dient u – aan het begin van ieder schooljaar, doch uiterlijk twee 

weken na de start van het schooljaar- een werkgeversverklaring of een kopie van uw collegekaart te 
overleggen. 

o De overblijfregeling is ook bedoeld voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 , die te ver weg wonen van 
school om zelfstandig tussen de middag naar huis te kunnen om de lunch te gebruiken. Het verzoek te 
kunnen overblijven is ter beoordeling van de overblijfcoördinator en directie van de school.  

o Indien de afstand niet groot genoeg geacht wordt, dan kunt u nog maximaal 20 x per schooljaar 
gebruik maken van de TSO. Hiervoor is vanaf het schooljaar 2017-2018 nog 1 strippenkaart 
verkrijgbaar: 20 x overblijven voor een bedrag van € 30,- 

o De kosten van de  TSO zijn voor rekening van de ouders van wie de kinderen van de opvang gebruik 
maken. Betaling dient vooraf te geschieden aan de coördinator TSO. Per locatie worden aan de ouders 
de mogelijkheden voor betaling doorgegeven (rekeningnummers, dagen en tijdstippen); dit gebeurt 
schriftelijk aan het begin van ieder schooljaar 

o De overblijf-strippenkaart is onbeperkt geldig gedurende de basisschoolperiode; de resterende 
stempels op een kaart gaan met uw kind mee naar een volgende jaargroep (indien van toepassing)  

o Het is niet mogelijk onbetaald over te blijven; u wordt dringend verzocht om er voor te zorgen dat u 
vooraf de kosten voldoet. 

o Indien een kind meer dan 10x onbetaald is overgebleven kan een leerling niet meer deelnemen aan de 
TSO ; er zal dan contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers. De verantwoordelijkheid voor 
het tijdig vooraf betalen ligt volledig bij de ouders en verzorgers. 

Voor de volledige overblijfregeling, prijzen en voorwaarden verwijs ik graag naar de schoolgids 2017-2018  
(schoolgids 9.3 ; bladzijde 37 t/m 40) 
 
Wij begrijpen dat het bovenstaande in sommige gevallen consequenties heeft in vergelijking met de huidige 
situatie, echter we rekenen in het kader van het belang van de kinderen en ouders die echt afhankelijk zijn van 
de TSO, op ieders begrip. Zeker omdat de MR alle belangen heeft meegewogen.  
 
Schoolgids 2017-2018 
Onze schoolgids 2017-2018  zal deze week online beschikbaar komen. Ik verwijs hiervoor graag naar 
www.dekleinekeizer.nl 
 
 
 

http://www.dekleinekeizer.nl/
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Studiedagen 2017-2018 
Ieder schooljaar heeft naast de vakanties een aantal margedagen. Voor de leerlingen zijn dat vrije dagen of 
vrije dagdelen. Voor het personeel is het een werkdag. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn vooralsnog de 
volgende margetijden c.q. studiedagen vastgesteld (onder voorbehoud): 
 
Maandag  18-09-2017 groep 1 t/m 8 
Woensdag   08-11-2017 groep 1 t/m 8 
Dinsdagmiddag  05-12-2017    groep 1 t/m 8 
Vrijdagmiddag  22-12-2017 groep 1 t/m 8 
Maandag  19-02-2018 groep 1 t/m 8 
Vrijdagmiddag  13-07-2018   groep 1 t/m 8 
 
Mogelijke extra marge en/of studiedagen worden tijdig aan u bekend gemaakt. 
 
Vakanties 2017- 2018 
De volgende vakantieperioden kunt u vooralsnog in uw agenda voor 2017-2018 noteren. 
 
 

PRINSJESDAG di 19 september 2017 

HERFSTVAKANTIE ma 16 oktober 2017 t/m vr 20 oktober 2017 

KERSTVAKANTIE ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018 

VOORJAARSVAKANTIE ma 26 februari 2018 t/m vr 2 maart 2018 

GOEDE VRIJDAG vr 30 maart 2018 

TWEEDE PAASDAG ma 2 april 2018 

KONINGSDAG vr 27 april 2018 

MEIVAKANTIE ma 30 april 2018 t/m vr 11 mei 2018 

TWEEDE PINKSTERDAG ma 21 mei 2018 

ZOMERVAKANTIE ma 16 juli 2018 t/m vr 24 augustus 2018 

 
De laatste schooldag van het schooljaar 2017-2018 valt op vrijdag 13 juli 2018.  
De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 is maandag 27 augustus 2018. 
 

      
 
Tot slot 
Het team van De Kleine Keizer wenst iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toe. We zien elkaar weer terug 
op maandag 21 augustus voor de eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018. 
 
Met vriendelijke groet,   
Erwin Toet   (Directeur “De Kleine Keizer”)      
 


