HET INFORMEERTJE (FEBRUARI 2018)
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende onderwerpen.
Voorjaarsvakantie
Van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart zijn alle kinderen vrij in verband met de voorjaarsvakantie. We wensen
een ieder een hele fijne vakantie toe.
Oudertevredenheidsonderzoek
Recent hebben wij de bevindingen van het oudertevredenheidsonderzoek op school binnen gekregen.
De peilingen van de afgelopen jaren toonden doorgaand een positief beeld, de respons van ouders was altijd hoog
(82% bij de laatste schriftelijke afname). Daar waren we ook trots op.
Bij de laatste meting, die op een nieuwe wijze plaatsvond, is de algemene tevredenheid licht gedaald.
Het welbevinden van onze kinderen in onderbouw was gelijk aan alle andere scholen van DHS ; in de midden -en
bovenbouw lag dat 0,4-0,5 punten lager.
We waren desondanks blij met de suggesties en/of positieve feedback van ouders; Dank voor uw betrokkenheid in
deze. Helaas moeten we wel constateren dat de nieuwe digitale afname (met koppeling via MijnSchooinfo) slechts
een magere respons van 36 % (bij welbevinden kind) en 41 % (bij algemene tevredenheid) heeft opgeleverd. Gegevens
zijn derhalve indicatief en geven helaas geen compleet beeld.
Toch vraagt de peiling om een objectieve reflectie van het team. Het team zal zich dan ook over dit onderzoek buigen
en moeten analyseren waar er verbeterpunten zijn op te merken.
In een eerste bespreking met de medezeggenschapsraad bleek het grootste aandachtspunt op het gebied van de
overblijf en schooltijden te liggen. Daarop is direct actie ondernomen door een onderzoek te starten naar andere
schooltijdenmodellen voor onze school. En of deze verbetering aan zou kunnen brengen, dan wel beter bij onze
kinderen, hun ouders, en het personeel zou kunnen passen. Een eerste nadere verkenning bij personeel en ouders zal
op korte termijn al plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.
Personele zaken
Nieuwe baan juffrouw Karin Speltie
Hierbij deel ik u mede dat juffrouw Karin Speltie een nieuwe baan heeft aanvaard binnen ons bestuur van De Haagse
Scholen. Met ingang van 1 maart zal zij werkzaam zijn op sbo De Bonte Vlinder, een school voor speciaal
basisonderwijs. De ouders van groep 1-2 c zijn uiteraard al eerder ingelicht. Vrijdag 23 februari zal haar laatste
werkdag voor onze Kleine Keizer zijn.
Juffrouw Karin is sinds 2009 werkzaam voor ‘De Kleine Keizer” geweest en heeft zich daarbij voornamelijk op de
ontwikkeling van het jonge kind gericht. Behalve als leerkracht, zoals u haar uiteraard kent , ontwikkelde zij zich
binnen de school onder andere tot bouwcoördinator. Tevens was zij de laatste periode als intern begeleider
betrokken bij onze peuterspeelzaal “De Kleine Wereld”. Uiteraard is haar vertrek jammer voor onze school.
Desondanks is haar vertrek een logische stap in haar onderwijscarrière.
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Wij danken haar bij deze voor haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van ‘De Kleine Keizer’ en niet in de laatste
plaats voor hetgeen zij voor (individuele) kinderen in hun basisschooltijd heeft mogen betekenen. Wij zullen haar
missen, maar gunnen haar ook alle goeds en veel werkplezier toe in haar nieuwe functie.
De taken worden op maandag en dinsdag al deels waargenomen door juffrouw Brenda Verkes.
Afwezigheid leerkrachten
Helaas hebben wij als school een beetje een pechjaar en hebben we te maken meerdere afwezige leerkrachten.
Juffrouw Janet Soederhuijsen (groep 4a) is na een afwezigheid van enkele maanden gelukkig weer in arbeidstherapie
met haar werkzaamheden gestart. Nadat we juffrouw Thed van de Pennen voor de maandag en dinsdag voor de
vevanging hebben kunnen vastleggen, zijn we er nu ook in geslaagd met juffrouw Els Wilmer een leerkracht voor de
woensdag t/m vrijdag te werven.
Helaas heeft juffrouw Esther Hakkoer (groep 1-2 c) zich direct na de kerstvakantie ziek gemeld. De verwachting is dat
het enkele maanden zal duren alvorens er aan reintegratie gedacht kan worden. De school is nog op zoek naar
adequate vervanging. Vooralsnog zal juffrouw Diana Hardon op woensdag t/m vrijdag de taken overnemen.
Juffrouw Tamar Tuit (groep 6a) wordt na de geboorte van haar zoon Sef weer na de voorjaarsvakantie op school terug
verwacht. Vanaf woensdag 8 maart zal zij haar werkzaamheden weer gaan opbouwen. Momenteel staat onze adjunct
directeur Ellen Leguit op woensdag en donderdag voor haar groep.
Juffrouw Ingrid Sack (groep 3b) is nog steeds herstellende van een oogoperatie. Gelukkig heeft meester Bert Boogaard
de lestaken op adequate wijze overgenomen.
Beschikbaarheid directie
Mede door het personeelstekort en de inzet van juffrouw Ellen Leguit in groep 6 is het moeilijk voor de directie om
gedurende de schoolweek op beide vestigingen beschikbaar te zijn. Wij vragen om uw begrip. Uiteraard blijft de
directie een uiterste inspanning doen om u te woord te staan wanneer dit wenselijk is.
Schoolondersteuningsprofiel
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school, waarin het team beschrijft op
welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur van de Haagse Scholen stelt het
schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Ons eerste profiel dateerde uit 2013. Vandaar dat er nu een
nieuw schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor de periode 2017-2021. De medezeggenschapsraad van onze
school heeft adviesrecht.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
 Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning
realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;
 Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een
dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;
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Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend
onderwijs kunnen bieden

Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel is intussen door de medezeggenschapsraad van advies voorzien en goed
bevonden. Nadat het bestuur het document heeft goedgekeurd zal het op onze website geplaatst worden.
Rapporten
Hierbij maak ik u er nog even op attent dat onze rapportgesprekken (2e rapport) op dinsdag 13 maart plaatsvinden.
Houdt u de middag en avond in uw agenda vast vrij?
Studiereis en bijlage over “Bewust leren”.
Met de collega’s van ons lerend netwerk (Helen Parkhurst en Van Ostadeschool) hebben wij reeds vorig schooljaar het
plan opgevat om medio 2017-2018 in te schrijven voor de jaarlijkse conferenties over Assessment for learning (Bewust
leren) te Edinburgh. Samen met de directie zullen juffrouw Marian van Baalen (8b) en Nadjeztha Schouten (7a) deze
conferentie bijwonen, die qua inhoud aansluit bij ons ontwikkelingsproces ten aanzien van ‘Bewust leren’ (assessment
for learning / formative assessment). Genoemde personeelsleden zullen derhalve van maandag 5 maart t/m
woensdag 7 maart niet op school aanwezig zijn.
In deze studiereis wordt door een dag conferentiebezoek en een dag scholenbezoek een combinatie van praktijk en
verdiepende theorie gemaakt. We hopen met onze collega’s van ons lerend netwerk veel praktische handwijzers,
praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden op te doen , die onze gezamenlijke innovatieve processen met
betrekking tot de implementatie van Bewust Leren kan ondersteunen. En ons verder kunnen brengen het
eigenaarschap en het leren ‘leren’ van kinderen verder te versterken.
Kort geleden heeft het onderwijsvakblad van de LBBO (Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiding in het Onderwijs)
aandacht besteed aan de nieuwe inzichten betreffende ‘Bewust leren’. Het interview met juffrouw Nadjeztha
Schouten en ondergetekende zorgt voor een goede weergave van het doel, de achtergrond en het nut van formatieve
assessment en deels ook over de wijze waarop wij hier als school mee aan het werk zijn gegaan. En de wijze waarop
we onderzoek doen naar het effectiever maken van ons onderwijs met het uiteindelijke doel onze opbrengsten
duurzaam te optimaliseren en leerlingen meer bij hun leerproces te betrekken.
Interesse? Ik verwijs u dan graag naar de bijlage.
Ik hoop u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben en verblijf met vriendelijke groet,
Erwin Toet (Directeur de Kleine Keizer)

