Nieuwsbr
N
rief 9 februari 20
018
Agenda
a februari 2018
2
(N.B. aanvangstijd ouderavonden
n is 20.00 uu
ur tenzij ande
ers vermeld)
12 feb
Ouderavo
ond kleuterklassen LR
21 feb
Lezing Ja
aarfeesten do
oor Susan va
an Kempen, locatie MB
22 feb
Muziekavvond HP, van
naf 17.30 uurr (zie verder nieuwsbrief))
24 feb
Krokusva
akantie t/m 4 maart

Agenda
a februari 2018
2
26 mrt
29 mrt
30 mrt

Ouderavo
ond klas HP 1 en MB 1
Paasviering, alle klass
sen om 13.0
00 uur vrij
Paasvaka
antie t/m 2 ap
pril

Leeswijzzer: De nieuw
wsbrief bevatt een algeme
een deel voo
or alle ouders
s van VSU enn vervolgens
s verschillend
de
katern pe
er schoolloca
atie met prak
ktische inform
matie.
Beste ou
uders,
Afgelope
en maandag en dinsdag hadden we d
de onderwijs-inspectie op
p haar 4-jaarrlijks bezoek op onze
school. D
De inspectie had zich gro
ondig ingelezzen in het jaa
arverslag, de
e begroting een schoolplan
n en website en
sprak da
aarnaast uitgebreid met bestuur,
b
MR, Raad van Toezicht,
T
en een
e aanzienllijk aantal lee
erlingen, ouders en leerkrachten
n.
Voor mij persoonlijk was
w de belangrijkste con
nclusie uit ditt intensieve bezoek:
b
we zzijn goed op weg,
w
leerling
gen
voelen zzich over het algemeen gezien en geh
hoord op sch
hool, ontwikkelen zich in dde volle bree
edte en leren
n
genoeg d
daarnaast ge
enoeg en voelen zich veiilig: er wordt relatief wein
nig gepest.
Daarnaa
ast is onze o
onderwijskundige en peda
agogische viisie en mens
sbeeld tot in de
d
vezels van
v de schoo
ol voelbaar en
e waarneem
mbaar, gavenn de beide ins
specteurs he
et
team na
a afloop van de twee dag
gen terug. En
n met name ddaar ben ik trots op: dat het
h
voor een groot deel lukt dat we daadwerkelij
d
k doen wat w
we pretenderren te doen. En
de visie daarna gee n vaag wollig
ge tekst op onze
o
websitee is. Ik vind het een belan
ngrijke waarde dat we die met elka
aar, telkens opnieuw,
o
willeen onderzoe
eken en prob
beren na te leven. En: natuurlijk, we
w zijn niet pe
erfect, blijvenn in ontwikke
eling.
De inspecteurs gave
en ons naastt alle complim
menten ook ttwee tips: we
e zouden me
eer
aan eige
enaarschap kunnen stimuleren bij de
e leerlingen, zzoals leerkra
achten en me
edewerke
ers immers o
ook mede-eig
genaar zijn van
v de schoool. We kunne
en met deze tip
t
doen wa
at we willen, maar ik wil hem
h
zeker in
n overwegingg nemen. Jörrgen geeft ve
erderop in
n de Nieuwsb
brief uitgebre
eider verslag over het bezzoek.
Dank aa
an allen die zzich hebben ingezet!
Ines Sch
heffer
Voorbeeld
d van levend ond
derwijs: het leren van breuken kklas 4

Verslag
g Open ALV
V
Afgelope
en dinsdag was
w er open Algemene
A
Le
eden Vergad
dering van de
e Coöperatiee Vrije Schoo
ol Utrecht. Le
eden van de Raad van
n Toezicht en de MR warren aanwezig. De bedoeling hiervan is 1 keer perr jaar in dialo
oog
te gaan o
over de stan
nd van zaken
n.
uls van de antroposofie waaruit
Het gesp
prek ging dit jaar over de sociale impu
w
onzee school, mett zijn unieke
organisa
atievorm in de zin van het eigenaarscchap van med
dewerkers, in
n 2006 is onttstaan, en ho
oe die sociale
impuls zich verhoudtt tot ons onde
erwijs en onzze organisatiestructuur nu en in de veerdere toeko
omst.
We spra
aken met leerrkrachten en overige med
dewerkers va
an de drie locaties over dde facetten van
v de socialle
driegeled
ding (onderd
deel van de sociale
s
impulls) in relatie tot
t onze scho
ool. Daarin zzijn in het korrt de volgend
de
gebieden
n te ondersccheiden:
1) de au
utonomie van
n de leerkrac
chten, vrijheid
d in het gees
stesleven, de
e eigenheid vvan de versc
chillende loca
aties van onze school en hoe deze
d
zich verrhouden tot de
d school-org
ganisatie, heet leerplan en
n andere af-

spraken die je met elkaar moet maken als je met elkaar werkt. Er is een spanningsveld tussen vrijheid en
verplichtingen. Hoe zit dat met verantwoordelijkheid? Wat zijn de kaders? Waren een aantal van de vele
vragen.
2) Afspraken en kaders die je in een school met elkaar hebt, liggen in het gebied van het rechtsleven. Gelijkheid is daarin het belangrijkste uitgangspunt. In onze Coöperatie heeft iedereen een gelijke stem: de
stem van de schoolleider of bestuurder is niet meer waard dan die van de leerkracht of conciërge. Met elkaar bepalen we het beleid.
3) Tot slot kwam het economisch leven aanbod, waarin volgens de sociale impuls broederschap voorop
staat. In gaan op behoeften van de ander, staat daarin als een soort economisch principe centraal. In
plaats van geld. We werken in feite met onze arbeidsdeling wereldwijd allemaal voor elkaar. Wat zijn behoeften en vragen ouders? Wat zijn de behoeften van kinderen en hoe zit dat met de behoeften van collega's?
Een interessante en inspirerende bijeenkomst, met boeiende dialogen!
Veel vragen, weinig pasklare antwoorden. Met input voor de komende jaren: hoe willen we omgaan met
elkaar en hoe verhouden de 3 locaties zich tot onze gezamenlijke identiteit?
De sociale impuls is geen rigide systeem, maar een vorm waarin gesprekken en verbindingen met elkaar
onontbeerlijk zijn, tussen de collega's, met ouders en kinderen. Feitelijk is het de kunstvorm van de toekosmt, zo zei Joseph Beuys.
Wil je meer weten? www.antroposofie.nl > sociale kunst.

Kanjertraining
Op onze school worden er natuurlijk voortdurend sociale vaardigheden geoefend en aangeleerd, omdat we
vanuit de verbinding tussen leerkracht en leerling aan de klassencultuur werken. Ook in ons bewegingsonderwijs en in vaklessen als muziek en koor worden sociale vaardigheden geoefend. Tevens is de leerkracht
naast onderwijsgevende ook pedagoog en medeopvoeder, vanuit onze visie. Maar we hebben voor de kinderen ook een vakles in de vorm van SOVA-lessen, waarin daadwerkelijk sociale vaardigheden geoefend
worden. Hoe zeg je iets, hoe stuur je je zelf, wanneer geef je 'benzine' aan negatief gedrag van anderen.
Hiervoor maken we gebruik van de Kanjertraining.
Aankomende woensdag gaan hiervoor 20 van onze medewerkers weer op scholing of bijscholing. Kanjertraining is een van de weinige bewezen, anti-pest trainingen die er in omloop zijn.
De training bestaat uit 3 dagen, met eens in de drie jaar een opfris cursus. Een groot deel van de collega's is
al geweest, maar we groeien als school zo hard, dat we ditmaal met een hele grote groep tegelijk in company een training krijgen.

Inspectiebezoek, een ervaring…
De inspecteurs waren twee dagen bij ons op school en hebben de volgende standaarden onderzocht: Aanbod, Zicht op ontwikkeling, Veiligheid en op bestuurlijk niveau de Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog. Met name de standaarden op bestuurlijk niveau werden bij ons tegen het licht gehouden van onze organisatiestructuur: de coöperatie.
Zoals jullie weten, vormen alle medewerkers op onze school een coöperatie waarin niet het bestuur maar de
Algemene Ledenvergadering het beleid van de school bepaalt. Het onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten en schoolleiding zijn op basis van gelijkheid lid van de coöperatie. De inspecteurs gaven aan dat ze
gezien hebben dat de verbondenheid en de betrokkenheid van medewerkers hierdoor groot is en dat dit ook
in het dagelijkse onderwijs doorwerkt.
Uiteraard volgt het rapport van dit onderzoek pas over enkele weken, toch hebben de inspecteurs al aangegeven dat onze school op bovengenoemde standaarden voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden
en deze zijn dan ook ‘voldoende’.
Eén standaard hebben de inspecteurs beoordeeld met het predicaat ‘goed’ en daarmee een voorbeeld voor
anderen: Zicht op ontwikkeling. Ze waren onder de indruk van hoe wij onze leerlingen zien en volgen. We
kregen een compliment over wat wij in ons dagelijkse onderwijs doen en hoe dat nagenoeg één op één terug
te vinden is in ons leerlingvolgsysteem. Eén van de inspecteurs gaf ons, na voor een deel aanwezig te zijn
geweest bij een RT-les en later in Volglijn verschillende handelingsplannen te hebben bekeken, een compliment: “Wat in Volglijn staat sluit naadloos aan op de praktijk. En zelfs zo, dat ook willekeurig ieder ander
precies weet wat hij/zij zou kunnen zonder dit kind te kennen.”
Ook lieten we zien hoe we in het verleden ons getuigschrift maakten en hoe we dat dit aan het eind van het
schooljaar gaan doen nu het tussentijdsrapportage niet meer schriftelijk, maar mondeling toegelicht wordt op
de Tafeltjesmiddag. Dat werd ook door de inspecteurs gezien als een verbetering; vermindering van de
werkdruk en een persoonlijker verslag.

Wat mij o
opviel was dat
d de inspec
cteurs ons aff en toe uitno
odigden, of ze
elfs opmerkinngen ontlokten, om trots te
zijn op h
hoe wij ons werk
w
doen op Vrije Schoo
ol Utrecht. Da
at wij het goe
ed doen met hoe we onze
e leerlingen
volgen, b
bleek uit alles in het gesp
prek dat we m
met de inspe
ecteurs hadden.
Het inspectiebezoek verliep in ee
en heel prettiige en open sfeer met ee
en positieve uuitkomst, al is en blijft het
spannen
nd en zijn we
e opgelucht over
o
de uitko mst!
Jörgen JJoosten

Muziekavond 22 februari
f
ied
dereen is w
welkom om te komen luisteren
Op dond
derdag 22 feb
bruari vindt de
d Muziekavo
ond plaats. Leerlingen
L
va
an het Hieronnymusplants
soen laten ho
oren wat zze kunnen sp
pelen op hun
n muziek insttrument, of wat
w ze kunne
en zingen nattuurlijk! Leuk
k ook om eve
entueel sam
men te spele
en voor publiek! Leerlinge
en en ouders
s van andere
e locaties zijnn welkom om
m te luisteren.
Over een
n tijdje als jullie locaties groter
g
worde
en komt daar ook een muziekavond.
We beginnen op don
nderdag 22 fe
ebruari met e
een mogelijk
kheid om mee
e te eten. Vaanaf 17:30 uu
ur staat er so
oep
en brood
d klaar. Om 18:00
1
uur begint het prog
gramma.
De caterring deze avo
ond wordt ge
eregeld door de 6e klas. Zij sparen hiermee voor het kamp aa
an het einde
van het sschooljaar. Voor
V
5 euro p.p.
p is er soe
ep en brood inclusief koffiie/thee en ietts lekkers in de pauze.
Mensen die niet van tevoren kom
men eten kun
nnen in de pa
auze los koffie/thee en ieets lekkers ko
open.
Roel Vog
gel, muziek docent
d

‘Geef een (prenten) boek cadeau’
Aanhake
end op het in
nitiatief ‘Geeff een boek ca
adeau’ wil de
e VoorleesAlliantie
Utrecht e
een stadsbre
ede impuls geven aan vo
oorlezen en le
eesplezier. Alle
A
Utrechtsse kinderen die
d in een kle
euterklas zitte
en krijgen he
et prentenboe
ek
“Raad ee
ens hoeveel ik van jou ho
ou” van Sam
m McBratney en Anita Jerram
cadeau. De boeken zullen
z
in april worden verrspreid.
Het initia
atief ‘Geef ee
en boek cade
eau’, dat is o
opgezet ter bevordering van
v het
lezen, riccht zich ook op de oudere kinderen. D
Dit jaar, vana
af 9 februari, kun je
“Ronja d
de Roversdocchter” voor 2 euro kopen in elke boek
khandel, al of niet
om weg te geven.

Katern Hieronymu
usplantsoe
en
Aanmelding van leerlingen die
d willen s
spelen op de
d muzieka
avond
Leerlinge
en voor de muziekavond
m
kunnen zicch inschrijven
n, dus houdt een beetje reekening mett de lengte va
an
het muziiekstuk, het mag
m maxima
aal 5 minuten
n duren. Bov
vendien mag iedereen zicch maar voorr één optrede
en
aanmeld
den. Als er te
e veel aanme
eldingen zijn dan zal ik ee
en beslissing
g moeten nem
men om de avond
a
anderss in
te richten
n.
Op dond
derdag 15 feb
bruari van 14
4:30 tot 15:30
0 uur staat er
e een oefenu
uur gepland. De kinderen
n die mee willen doen
n kunnen daa
ar vast een keer
k
voorspe len en ontva
angen eventu
ueel aanwijzi ngen van miij of het advie
es
voor een
n nieuwe sam
menspeel-combinatie. Wiillen leerlinge
en door mij begeleid
b
wordden op de piiano, meldt dat
d
dan tijdig
g per mail.
Aanmeld
den kan op de
d inschrijflijs
st die bij Mau
urice in de ke
euken ligt. Grraag daar oook aangeven of en met ho
oeveel perssonen je kom
mt eten en off er sprake iss van allergie
eën. Vegetarisch eten zall aanwezig zijn.
z
Je kunt de
d
kinderen
n ook aanmelden door te mailen naarr r.vogel@vrijeschoolutrecht.nl
Roel Vog
gel

Waldorf100
W
0
Postcard
P
in h
het kader van de actie Waldorf
W
100, w
waaraan onz
ze school me
eedeed:
d
er werrden ansichtk
kaarten gemaakt en versstuurd naar alle
a andere
vrijscholen
v
in
n de wereld. zie www waldorf100.nl

koor HP
Ouderk
Het oude
erkoor is nog
g steeds op zoek
z
naar nie
euwe mense
en, vooral ma
annenstemm
men. Met Pas
sen is er wee
er
een kanss om mee te doen! Hierv
voor heb ben
n wij zoals elk jaar een mooi
m
repertoirre samen gentie, er zijn op
steld. De
e repetities starten na de krokusvakan
o 3 avonden
n repetities ggepland van telkens 2 uur.

De opze
et van het Ou
uderkoor is als volgt:
Wij zinge
en drie keer peer jaar (Pa
asen, Sint Ja
an en Kerst) in de ochten
nd bij het binnnen komen op
o school. Wij
W
starten d
dan om 8:00 uur op de tra
appen. Met P
Pasen en Sin
nt Jan zingen
n wij in de weeek vooraf elke ochtend.
Met Kersst zingen wij op de maan
ndagen na de
e Adventszon
ndagen. Elke
e keer repeteeren wij 3 x van
v tevoren in
Utrecht. Omdat het maar
m
een beperkt aantal repetities zijn, is het fijn als
a je in staaat bent je eige
en stem zo in
n
te studerren, dat wij tiijdens de rep
petities voora
al het samen
n zingen kunn
nen oefenen . Er worden weinig apartte
stemmen
n geoefend tijdens
t
de rep
petities.
Geniet je
e ook altijd zo van de mo
ooie muziek b
bij het binnen
n komen? Aa
arzel dan nieet en neem contact op me
et
ons!
Mocht je
e belangstelling hebben, kun je contacct opnemen met Juliette van Gijsel, m
moeder Thay
yla (kleuterkla
as
Elisabeth
h) jvangijsel@
@mdelfos.nl, Stephanie Blindenbach
h, moeder An
nne (kleuterkklas Elisabeth
h), Mila (klass 3),
Sophie ((klas 6) steph
haniestefes@
@hotmail.com
m.

Parkere
en fietsen
Vriendelijk verzoek om
o bij het halen uw fiets n
niet in de toe
egang naar het
h plein te sttallen.

Katern Maliebaan
n

Tafels o
oefenen op
p de Malieb
baan
Op de M
Maliebaan wo
ordt momente
eel hard geo efend met re
ekenen. De tafels wordenn zelfs met het trappenlo-pen geoe
efend!

Nieuwe
e collega's en vervang
ging
We zijn h
hard op zoekk geweest na
aar twee nieu
uwe collega's
s voor in klas
s 2 en 3 op dde Maliebaan
n. In de loop
van de a
aankomende week horen
n jullie hier m
meer over. Nu
u nog even de laatste punntjes op de i zetten in de
aanname
e procedure.
Er is een
n groot lerare
en te kort in Nederland,
N
zzeker aan vrijjeschoolleerkrachten. Meet name verv
vangers vinden
op maan
ndag en vrijdagen is moe
eilijk. Toch zijjn er steeds opnieuw collega's die graaag op onze school willen
werken. Daar zijn we
e erg blij om!

Katern Leidsche Rijn
R
Personeel

Aanstaande maanda
ag is er voor de kleuterkla
assen een ou
uderavond en zullen de nnieuwe juffen
n van de 3e
kleuterkllas zich aan de ouders vo
oorstellen: V
Vivien de Gro
oot en Margot Schermer. Juf Margot is ook onlang
gs
één dag in klas 2/3 begonnen
b
in plaats van ju
uf Bien.

Wat betreft de euritmielessen zijn we in gesprek met een euritmist en begeleiding, maar zij kunnen pas in
april beginnen, dus tot die tijd zullen er nog geen euritmielessen zijn. We verheugen ons wel heel erg op de
nieuwe euritmist omdat deze heel goed bekend staat.

Nieuwe kleuterklas
Komende week wordt het lokaal waar de nieuwe kleuterklas komt geschilderd en gesluierd. Gelukkig met de
hulp van juf Philia en ouders. Voor de krokusvakantie komen dan de meubels en de speelmaterialen en
gaan juf Vivien en juf Margot aan de slag met de inrichting.
Mocht je je nog niet opgegeven hebben om te komen helpen met sluieren? Met name voor de vrijdagochtend of vrijdagavond en de zaterdagochtend zijn we nog op zoek naar versterking.
In een eerder bericht stond dat we donderdagmiddag en vrijdagmiddag zouden gaan sluieren, maar dat gaat
bij nader inzien toch niet lukken. Het wordt dus donderdagavond (waar genoeg aanmeldingen voor zijn)
vrijdagochtend of –avond (graag nog aanmelden) en zaterdagochtend (daarvoor zijn nog slechts enkele
aanmeldingen)

Ingezon
nden mede
edelingen:

