
 
Nieuwsbrief 9 april 2021 
 
 

 
Agenda april  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
13 apr  Ouderavond LR Wendy/Maartje. 
15 apr  Ouderavond HP2. 
16 apr  Studiemiddag leerkrachten. Alle klassen om 13:00 uur vrij.  
20 apr  Ouderavond HP Anne-Fleur/Lonneke. 
22 apr  Ouderavond HP Elisabeth/Maartje.  
27 apr  Koningsdag. Alle klassen vrij.  
 
 

Agenda mei 
1 mei t/m 16 mei Meivakantie. 
18 mei  Ouderavond LR5, LR6. 
19 mei  Ouderavond LR1. 
20 mei  Ouderavond HP1, MB1, MB4, LR2.  
21 mei  Pinksterviering. Alle klassen om 13:00 vrij. 
24 mei  2e  Pinksterdag. Alle klassen vrij.  
25 mei  Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij. 
25 mei  Ouderavond MB3. 
26 mei  Ouderavond LR3. 
27 mei  Ouderavond LR kleutergroepen. 
31 mei  Ouderavond LR4. 
 
Hoe de ouderavonden gehouden worden, zal door de klassenleerkrachten worden aangegeven.  
 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
 
Beste ouders, 
 

Klassengrootte op Vrije School Utrecht  
Het bestuur heeft de cijfers van het landelijke gemiddelde t.a.v. klassengroottes gecheckt en vergeleken met 
de leerlingaantallen in de klassen op Vrije School Utrecht. Op de website: https://www.poraad.nl/nieuws-en-
achtergronden/groepsgrootte-basisonderwijs-daalt-verder van 08-06-2020 zijn de cijfers als volgt:  
Tot 2013 steeg de gemiddelde groepsgrootte, tussen 2013 en 2016 nam die af naar 23,3 leerlingen en in 
2019 daalde de gemiddelde groepsgrootte weer licht tot 22,6. Tussen 2014 en 2018 telde ongeveer twee 
derde van de groepen minder dan 26 leerlingen, in 2019 is dat 70,9%. Tussen 2014 en 2018 bedroegen die 
van ongeveer de helft van het totaal, vorig jaar telde 54,9% van de groepen 20-26 leerlingen. Er is dus 
een lichte verschuiving naar meer kleinere groepen.  De vergelijking van deze cijfers met die van klassen op 
onze scholen laat het volgende zien:  
De gemiddelde klassengrootte op de VSU (alle klassen van bij elkaar opgeteld HP+MB) is 437/19= 23 leer-
lingen. Gemiddelde klassengrootte Vrije School Leidsche Rijn: 181/8= 22,6 leerlingen.  
De gemiddelde klassengrootten op onze beide scholen wijken niet af van het landelijk gemiddelde.  
Van de 19 klassen op HP+MB was er 1 klas met meer dan 30 leerlingen. Van de klassen hadden er 12 min-
der dan 26 leerlingen (63%en 15 klassen 26 of minder leerlingen (79%). 20-26 leerlingen hadden 12 klassen 
(63%). Voor Vrije School Leidsche Rijn geldt dat alle klassen 26 of minder leerlingen hadden op 01-10-20.  
Alle klassen van Maliebaan en Leidsche Rijn en Hieronymusplantsoen samen zijn de cijfers als volgt: totaal 
27 klassen: 1 klas meer dan 30 leerlingen (3,7%), 9 klassen minder dan 26 leerlingen (70,3% ), 18 klassen 

20-26 leerlingen (69,2%) . Op grond van deze cijfers komt het bestuur dan ook tot de conclusie dat er nauwe-

lijks sprake is van een negatieve afwijking van de landelijke cijfers en dat de gemiddelde klassengrootte over-
eenkomt met het landelijk gemiddelde en zelfs ietsjes lager ligt dan de 23-24 kinderen in 2019. Beschreven 
cijfers laten onverlet dat er afgelopen jaar op Hieronymusplantsoen en aankomend jaar op Maliebaan sprake 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Fnieuws-en-achtergronden%2Fgroepsgrootte-basisonderwijs-daalt-verder&data=04%7C01%7Ci.scheffer%40vrijeschoolutrecht.nl%7C9aaca862b440479c258d08d8f540eba0%7C9ed03e33aff643b6ae606db11f0001b2%7C0%7C0%7C637529007346211355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shRKDT4xbmNtgS351BzyppheV7Hpic12Ej6%2F32ehQsA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Fnieuws-en-achtergronden%2Fgroepsgrootte-basisonderwijs-daalt-verder&data=04%7C01%7Ci.scheffer%40vrijeschoolutrecht.nl%7C9aaca862b440479c258d08d8f540eba0%7C9ed03e33aff643b6ae606db11f0001b2%7C0%7C0%7C637529007346211355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shRKDT4xbmNtgS351BzyppheV7Hpic12Ej6%2F32ehQsA%3D&reserved=0


is van twee keer te grote 1e klassen. Dit is afgelopen jaren in het bestuur en in de Algemene Ledenvergade-
ring van onze coöperatie aanbod gekomen en het bestuur acht deze incidentele situaties ook niet wense-
lijk. Het is destijds overigens wel in overleg gegaan met ouders en kleuterleerkrachten MB/HP, omdat een 
aantal ouders vergeten waren hun tweede of derde kind in te schrijven op school. Dit heeft afgelopen jaar tot 
een eerste klas van 33 geleid op HP en aankomend jaar dus voor 38-26 oudste kleuters op MB. Dit waren 
dus incidenten.  
Over de zorgen over de klassengrootte van aankomende eerste klas op de Maliebaan is het bestuur in ge-
sprek geweest met de MR en de ouders. In de toekomst zal het bestuur met de MR in gesprek gaan op basis 
van cijfers i.p.v. aannames dat we structureel te grote klassen zouden hebben op Vrije School Utrecht.   
 
Namens het hele team van alle drie de locaties van Vrije school Utrecht, 
Ines Scheffer, schoolleider en bestuurder.  
 

 
 
 
 
Kangoeroewedstrijd 
We hebben meegedaan aan de kangoeroewedstrijd! 
 
 
Ook dit jaar hebben de 3 beste rekenaars van elke onderbouwklas hun hoofd gebroken over de moeilijke 
sommen van de reken/wiskundewedstrijd. De grote winnaars van onze school zijn Rein (HP6), Eva (HP2) en 
Frouke (HP6). Gefeliciteerd! 
 
Hier zie je de winnaars per klasniveau: 
Klas 1:        Klas 4:                                                      
1) Manu MB    1) Leia HP 
2) Keanu LR en Sietse LR  2) Dinthe LR 
3) Julian HP    3) Isaak HP 
 
Klas 2:     Klas 5: 
1) Eva HP    1) Dutch HP 
2) Lasse MB    2) Lode MB en Reza LR 
3) Simon HP    3) Lode HP 
 
Klas 3:     Klas 6: 
1) Felix MB     1) Rein HP 
2) Tayla HP    2) Frouke HP 
3) Sam G HP    3) Floris HP 
 
 
Heel goed gedaan allemaal! 
Op www.w4kangoeroe.nl vind je de uitwerkingen en ook eerdere wedstrijden om te oefenen.  
Juf Jany 
 
 
 
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Aankomende 1e klas HP 
Naar aanleiding van het bericht in katern Maliebaan over de aankomende grote eerste klas MB: er worden 
geen leerlingen verplaatst naar de aankomende eerste klas van het Hieronymusplantsoen. De aankomende 
eerste klas op het Hieronymusplantsoen zal 26-28 leerlingen omvatten. 
 
 
 
 
 
 

http://www.w4kangoeroe.nl/


 
 
 
 

 De dichtbundel van de VSU HP is uit! 
"De hele wereld om ons heen fluistert, zingt, jubelt" schrijft een jonge dichteres 
in dit boek. Dat geldt beslist ook voor klas 1 tot en met 6 van Vrije School 
Utrecht, die tijdens de Kinderboekenweek van 2020 met poëzie aan de slag 
gingen, met dit prachtige boek als resultaat. In de gedichten zit God op een 
blauw vlot, springt leegte over de bergen en wordt de Titanic door het water 
opgedronken. De zon lacht en lacht en lacht.  
 

Onder begeleiding van de Schooldichter zijn alle kinderen 
van HP klas 1 t/m 6 aan de slag gegaan met verschillende 
dichtvormen. Van een vormgedicht tot een slam gedicht tot 
een stapelgedicht. 
Schooldichter Alexis de Roode kwam ook namens Johan-
neke ter Stege, het eerste exemplaar uitreiken.  
Iedereen die had besteld heeft intussen een prachtexem-
plaar gekregen 
 
 

 
 
 
 

Katern Maliebaan 
 

Aankomende 1e klas MB 
Momenteel zijn er 36-38 leerlingen aangemeld voor de aankomende eerste klas. Het bestuur heeft naar aan-
leiding de input van de ALV en het gesprek met bezorgde ouders van de Maliebaan en de MR de volgende 
besluiten genomen:  

• Het bestuur acht het pedagogisch niet wenselijk dat er kinderen worden overgeplaatst van de grote 
eerste klas naar de eerste klas op het HP.  

• De aankomende eerste klas van de Maliebaan zal gesplitst gaan worden in twee eerste klassen, 
mits het leerlingenaantal boven de 32 leerlingen blijft. Momenteel zijn het er 36-38. 

• Als het leerlingenaantal alsnog zakt voor 1 augustus 2021, naar 32 of minder, dan zal er niet worden 
gesplitst en zal de komende 1e klas MB maximaal 32 leerlingen hebben. 

• In geval er niet gesplitst wordt en de klassengrootte 32 leerlingen omvat, zal een ervaren leerkracht 
worden aangesteld en extra formatie voor leraarondersteuner worden vrijgemaakt van 4 uur per dag 
(5 dagen per week).  

• Als na de splitsing het leerlingenaantal van beide klassen in de loop van het komende schooljaar(-
jaren) zakt naar 28 leerkringen, zal de splitsing ongedaan worden gemaakt en zullen de beide klas-
sen worden samengevoegd. De leerkrachten van beide klassen krijgen vanzelfsprekend de gelegen-
heid om de leerlingen op deze samenvoeging voor te bereiden.  

Aankomende tijd zullen wij jullie op de hoogte houden van de stand van zaken. Wij hopen jullie met deze 
besluiten voldoende gerustgesteld te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Ines Scheffer en Harrie Stokkel 

 
 



Ingezonden mededelingen: 
 
 

 


