Nieuwsbrief 12 april 2019
Agenda april
(N.B. aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal.
(Ouderportaal is leidend.)
16 apr
Ouderavond klas HP 3
17 apr
Ouderavond kleuterklassen LR en klas MB 1
18 apr
Ouderavond klas HP 1
18 apr
Paasviering, alle klassen om 13.00 uur vrij
19 t/m 22 apr Paasvakantie
25 apr
Ouderavond 4e klassen HP, MB en LR, klas LR 3
27 apr
Begin meivakantie

Agenda mei
15 mei
16 mei
17 mei
20 mei
28 mei
30 mei

Ouderavond klas HP 5
Ouderavond klas HP 6
Kooruitvoering koren HP en MB om 19.00 uur
Ouderavond klas LR 1
Studiemiddag leerkrachten, alle klassen om 13.00 uur vrijdag
Hemelvaartvakantie t/m 2 juni

Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van
VSU en vervolgens verschillende katern per schoollocatie.
Beste ouders,
Palmpasen werd gevierd. Met groot plezier liepen de kleuters en de lagere klassen van onze drie scholen met hun stok, de palmpaas optocht.
Symbool voor het nieuwe leven.

Organisatie van de zorg op onze school
Als een leerkracht hulpvragen heeft ten aanzien van een kind dan zal hij dit kind na overleg met de ouders
met het zorgteam en in het Breed Overleg met de intern begeleider bespreken. De intern begeleider heeft
contacten met externe instanties en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen van een handelingsplan. De
intern begeleider coördineert dus alle hulpvragen en werkt nauw samen met de remedial teacher en met de
ouders. Soms wordt de schoolleider ingeschakeld, als het gedrag of de zorgen over betreffende leerling dusdanige vormen aannemen dat IB-er en leerkracht dit noodzakelijk achten. Soms wordt de schoolleider ingeschakeld als ouders de zorgen van de leerkracht niet onderkennen.
De remedial teachers (RT-ers) van onze school begeleiden de leerlingen wanneer zij “problemen” hebben
met taal, rekenen, handschrift, motoriek of gedrag. Voor gedragsvragen is een speciale leerkracht aan
school verbonden; de gedragsspecialist. In eerste instantie zal de klassenleerkracht de leerling extra aandacht geven in de klas, maar als deze extra aandacht niet het gewenste resultaat heeft, wordt in overleg met
de intern begeleider (IB-er) besloten of de hulp in of buiten de klas wordt gegeven. De RT-er of gedragsspecialist maakt een handelingsplan voor het kind waarin de aanpak en de doelen duidelijk zijn omschreven. De
ouders worden door de klassenleerkracht geïnformeerd over deze vorm van begeleiding. De RT-er of gedragsspecialist brengt verslag uit naar de ouders over de vorderingen van het kind. De IB-er bewaakt en begeleidt het hele proces.
Blijkt op enig moment gedurende de schooltijd dat er op welk gebied dan ook te veel achterstand is, dan
zoeken de leerkracht, de RT-er en/of gedragsspecialist met de IB-er in overleg met de ouders naar andere
oplossingen. Daarbij is steeds de vraag: Hoe helpen wij het kind verder?

Soms wordt er buiten de school naar hulp gezocht in de vorm van bijvoorbeeld een algeheel onderzoek.
Hierover adviseert de school aan de ouders. Mocht dit alles niet voldoende zijn om een leerling adequaat te
helpen, dan kan de school een beroep doen op het SWV (Samenwerkingsverband) voor advies en extra ondersteuning en kan er bijvoorbeeld een “arrangement” aangevraagd worden.
Een arrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van de gedragsspecialist of een extern
deskundige. Om een arrangement aan te vragen wordt een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) gemaakt.
Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel
van aard. Om een arrangement aan te kunnen vragen is een OPP nodig van de leerling. Meer informatie
over het SWV Utrecht PO vindt u op www.swvutrechtpo.nl.

Plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs
Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat een kind meer gebaat is bij aangepast onderwijs op een
speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Op grond van het OPP bepaalt de TLC (Toelaatbaarheidscommissie), dit zijn externe specialisten en orthopedagogen van het samenwerkingsverband, of
het kind kan worden toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs. Ouders zijn hier vaak in eerste instantie
verdrietig over. Onze ervaring is echter dat kinderen hier vaak opbloeien in de kleine klassen met minder
prikkels en meer hulp en extra handen in de klas.

Onderwijs zien we als op school als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
ouders.
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar
hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Als je dat vertrouwen als
ouder niet hebt, is ons nadrukkelijk verzoek om contact op te nemen met de leerkracht en zo nodig de
schoolleider.
Als basis van een goed en veilig pedagogisch klimaat stelt de leerkracht regels op. Ook als school hebben
we een aantal huisregels. Ze zijn terug te vinden in de digitale bijlage van de schoolgids en op de website
van de school.
Iedereen – leerlingen, medewerkers, ouders en anderen die zich bewegen in de school – wordt geacht zich
aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar erop aan te spreken.
De huisregels worden aan het begin van het schooljaar in de klas met de leerlingen besproken en zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de klas. De basisregels van de Kanjer-methode zijn voor het formuleren van
de klassen- en schoolregels de basis. Tevens hebben we een Protocol gedrag, zie onze website. Hierin
staat beschreven wat er gebeurt als je je niet aan deze regels houdt.
Op onze school zijn ouders medeverantwoordelijk voor het naleven van de regels door hun kinderen. Ook is
het soms noodzakelijk met ouders afspraken te maken in het kader van gedrag om in vertrouwen te kunnen
blijven samenwerken.
Wat doen we bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag?
In alle gevallen is het bespreken van het incident, het gedrag en de gevolgen van het gedrag een belangrijke
stap in het voorkomen van herhaling. Wanneer leerlingen, medewerkers, ouders en anderen zich bij herhaling niet aan de gedragsregels houden, kunnen maatregelen worden genomen.

Piano gratis op te halen
Op de locatie Maliebaan hebben we
een piano over. Het is niet het beste
instrument, maar wellicht nog wel interessant voor iemand.
Als u belangstelling hebt, laat het
even weten aan Harrie Stokkel
(info@vrijeschoolutrecht.nl)

Speciale voorlichtingsavond voor meesters en juffen in de dop (herhaling)
Heb je weleens overwogen, of overweeg je misschien op dit moment, om als meester of juf op een vrijeschool voor de klas te staan??? Laatst hoorden we in de wandelgangen enkele vaders hierover praten.
Zoals jullie weten is er een groeiend tekort aan leerkrachten voor de vrijeschool en daarom organiseren we
een avond voor vaders en moeders van vrijeschoolkinderen die meer willen weten over het vak van leerkracht. Op deze avond willen we jullie warm maken voor dit mooie vak en alle informatie verschaffen over
hoe je bijvoorbeeld in deeltijd als zij-instromer opgeleid kunt worden en aan het werk kunt gaan. Er zijn verschillende trajecten die door de Vrijeschool Pabo worden aangeboden en zij zullen dan ook op deze avond
vertegenwoordigd zijn om op al jullie vragen antwoord te geven.
Vooral enkele van onze meesters, maar ook juffen, zullen vertellen over hoe het is om op een vrijeschool te
werken.
Kom je ook?
Donderdagavond 18 april a.s. om 19.30 uur in de zaal of een lokaal van De Vrije School Utrecht,
Hieronymusplantsoen 3.
Aanmelden door een mail te sturen aan info@vrijeschoolutrecht.nl.
N.B. We zijn blij dat er zich al een behoorlijk aantal mensen hebben aangemeld, maar meer aanmeldingen
zijn welkom!

Kooruitvoering 17 mei
Op vrijdag 17 mei om 19:00 uur geeft het koor van de VSU een concert in de Nicolaikerk. Het schoolkoor
bestaat dit jaar uit klas 4 van de Maliebaan en de klassen 4, 5 en 6 van het Hieronymusplantsoen. Zij zingen
elke woensdag samen in de zaal op het HP en hebben een gevarieerd repertoire ingestudeerd. Dat willen
we graag laten horen aan iedereen die wil komen! Neem opa’s en oma’s en belangstellenden mee!
Het concert begint om 19:00 uur en zal ongeveer een uur duren. De kinderen die meezingen worden om
17:30 uur verwacht.
Het concert is voor iedereen toegankelijk, we zullen geen entree heffen en ook geen toegangskaarten organiseren. Wel vragen we na afloop een vrijwillige bijdrage om de onkosten (huur zaal) te dekken.
Wanneer? Vrijdag 17 mei (Nicolaaskerkhof 8, Utrecht)
Tijd: kinderen die zingen om 17:30 uur aanwezig, 18:40 deur open voor publiek. Aanvang concert 19:00 uur,
einde ong. 20:15 uur

Katern Hieronymusplantsoen
Palmpasen
Palmpasen optocht van de kleuters vanmorgen. Een schitterend gezicht, de
trotse kinderen en de kleurige waas van van versierde stokken tegen de achtergrond van eerste waas van groen lente-blad aan de bomen.

Werkzaamheden meivakantie
In de meivakantie zal de rubberen vloerbedekking in de hal en gangen op de
begane grond worden vervangen door marmoleum. Ook is het de bedoeling dat
de inloopmat vervangen wordt. Hiertoe zullen vrijdagmiddag 26 april alle kapstokken en overig meubilair uit de gangen en hal worden verwijderd.

Katern Maliebaan
Klassen helpen elkaar
Palmpasen op de Maliebaan: de derde klas hielp de eerste klassers met het maken
van de palmpasen stokken. Deze hulpacties van hogere klassen aan lagere klassen
scheppen een bijzondere band tussen leerlingen onderling, maar werkt ook door in het
sociale klimaat van de school.
Op deze manier beleven de leerlingen van de verschillende klassen de jaarfeesten elke keer vanuit een ander perspectief.

Werkzaamheden meivakantie
In de meivakantie zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Het plafond en de verlichting op de galerij (1e verdieping) wordt vervangen. Het nieuwe plafond zal hoger
komen te hangen en zal voorzien zijn van ledpanelen. Op woensdagmiddag 24 april zal de aannemer al
de plafond platen verwijderen.
- Schilderen van de spanten van de lichtstraten entree en hal.
- Al het enkele glas in het gebouw zal worden vervangen door dubbel glas.
- De 1e klas en de 2 lokalen van de BSO zullen worden voorzien van nieuw marmoleum.
Het meubilair van de 1e klas wordt opgeslagen in de gang en hal. Het meubilair van de BSO en dat wat
op de galerij staat in de 3e en 4e klas.

Voor de zomervakantie resteert dan
nog het verwijderen van het plafond en
verlichting in de hal en het vervangen
van de vloerbedekking op de galerij. Er
komt geen nieuw plafond in. Op deze
wijze creëren we meer hoogte in de
ruimte. De verlichting zal bestaan uit
vijfhoeken waarin ledstrips zijn verwerkt. Bij het podium zullen 4 toneellampen worden opgehangen (zie impressie hiernaast).
De werkzaamheden in de zomervakantie zijn voorlopig de laatste werkzaamheden. We hebben nog het plan om
bovenop het speellokaal een handvaardigheidslokaal te bouwen. Dat zal
op z’n vroegst in 2021 gerealiseerd
kunnen worden, mits de vergunning en
financiering rond komen.

Katern Leidsche Rijn
Aangeleverd vanuit locatie Leidsche Rijn door Jörgen.
Let op: ouderavond 1e klas is verplaatst van 21 naar 20 mei (ook al aangepast in ParnasSys).

Parkeren bij brengen en halen (herhaalde oproep)
De laatste tijd merken we weer dat er ’s ochtends bij het brengen van de kinderen soms onveilige situaties
ontstaan op de parkeerplaats. Ouders die hun kind met de auto brengen, zetten hun auto soms heel onzorgvuldig, en af en toe zelfs gevaarlijk neer op de parkeerplaats. De parkeerplaats is groot genoeg om je auto
op de juiste wijze te parkeren. Misschien moet je een keer iets verder lopen…
Ook het plaatsen van (bak)fietsen gebeurt soms zeer chaotisch! Willen jullie alsjeblieft zorg dragen voor de
veiligheid rond de school.

Update huisvesting
Over de huisvesting op de lange termijn is er geen nieuws sinds het vorige bericht. Voor wat betreft de behoefte aan en noodzaak van meer ruimte voor volgend schooljaar wel: We zijn in gesprek met de gemeente,
en de mogelijkheden aan het onderzoeken, om op het veld naast ons gebouw een tijdelijke noodvoorziening
te krijgen. Die grond blijkt in eigendom van de gemeente. Het allerbelangrijkste hierbij is dat er een vergunning door de gemeente moet worden afgegeven om tijdelijk noodlokalen te plaatsen.
Zodra we meer weten, brengen we jullie weer op de hoogte.

Ingezonden mededelingen:

