
 
 
Nieuwsbrief 4 juni 2021 
 

Agenda juni  
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
  9 jun Ouderavond klas MB 5 
10 jun Ouderavond klas MB 2  
14 jun Ouderavond klas LR 3 
18 jun locatie MB om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest 
25 jun locatie HP en LR om 13.00 uur vrij i.v.m. Sint Jansfeest 
 

Agenda juli 
 
  5 juli Studiedag leerkrachten. Alle klassen vrij. 
15 juli Laatste schooldag klas normale tijd uit. Alle locaties klas 6 en kleuterklassen. 
16 juli Laatste schooldag 10:30 uit. Alle locaties klas 1 t/m 5.  
17 juli t/m 29 aug Zomervakantie 
 
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, 
 
Het duurt nog zes weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt en we zitten er met zijn allen net 
lekker in; er wordt hard geleerd, geoefend en de CITO toetsen worden afgenomen. Op de achtergrond wor-
den er al zaken afgehecht; de zesde klassers bereiden zich voor op hun eindkamp en afscheid van de 
school. De leerkrachten bereiden zich voor op de getuigschriften en in team verband gaan we per locatie 
evalueren en vooruit kijken. Ondermeer naar de inzet van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waar-
over jullie ongetwijfeld gehoord hebben.  
 
De CITO scores dienen bij ons op school als meetinstrument, samen met de waarnemingen van de klassen-
leerkrachten en internbegeleiders.  
 
Hoe verloopt de ontwikkeling van dit kind op sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek gebied (hoofd hart en 
handen)? Ontwikkeld een kind zich volgens verwachting of is er meer nodig om het kind tot bloei te laten 
komen? Wat kan je doen in klassenverband, klassenklimaat en in het onderwijsaanbod, of is er individuele 
ondersteuning nodig? In het Breed Overleg tussen IB-er en klassenleerkracht worden alle klassen van kleu-
ters tot en met klas 6 besproken en alle kinderen uit de klas komen in dit overleg aanbod. Deze overleggen 
duren meestal ook behoorlijk lang!  
In dit gesprek worden klas en leerlingen doorgenomen. De leerkrachten kunnen samen met de IB-er en 
soms schoolleider sparren over wat wenselijk is. Dat is de basis voor onder meer het pedagogisch didactisch 
handelen van de leerkracht en levert de leerkracht tevens input voor het Getuigschrift. De Breedoverleggen 
vinden twee maal per jaar plaats bij ons op school. 
 
De schoolleiders zijn druk bezig om zaken af te ronden, te evalueren en alvast vooruit aan het kijken; de 
formatie van volgend jaar. Dat is een hele puzzel en ik kan jullie verzekeren dat bijna alles helder is, maar 
dat er nog een paar losse eindjes hangen, die willen wij zoveel mogelijk helder hebben als wij jullie hier op 
15 juni over informeren.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het hele team van alle drie de locaties van Vrije school Utrecht, 
Ines Scheffer, schoolleider en bestuurder. 
  
 
 
 



Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden).                              
Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling ongeveer € 700 voor een eigen schoolprogramma. 
Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. De scholen moeten naar aanlei-
ding van een schoolscan (probleem en behoefte analyse) ten aanzien van de onderwijs achterstanden, ont-
staan door corona, kansrijke interventies kiezen uit een menukaart, aangeleverd door het ministerie.  
Wij kunnen als school in samenspraak met de MR kiezen welke interventies het beste passen bij onze 
school en de onderwijsvragen die er liggen. We kunnen bijvoorbeeld als school of locatie kiezen voor de 
tijdelijke inzet van extra personeel: vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten en ander ondersteu-
nend personeel of inzetten op scholing van de leerkrachten om aan deze behoeften tegemoet te komen.  
Wij hebben met schoolleiders en IB-ers verscheidene ideeën, maar de input vanuit de lerarenteams is van 
essentieel belang bij het besteden van de gelden en het maken van een plan van aanpak per locatie. 
Wij zullen de MR betrekken en jullie als ouders informeren over dit proces.   
 
Nieuwe organisatiestructuur Vrije School Utrecht 
Afgelopen jaren is Vrije School Utrecht vanuit een vraag van ouders met 300% gegroeid van 1 naar drie 
scholen; Hieronymusplantsoen, Maliebaan en Vrije School Leidsche Rijn. Een hele bevalling waaruit aan-
komend schooljaar drie geheel eigen scholen zijn ontstaan. Ieder met zijn eigen vragen en behoeftes. Alle-
maal binnen de structuur van de medewerkers coöperatie. 
De werkgroep Toekomst, bestaande uit leerkrachten van de drie locaties en een MR-lid, heeft input onder 
leerkrachten en medewerkers voor een nieuw organisatiestructuur verzameld, gebaseerd op de coöperatie-
gedachte. Op grond hiervan werden vijf opgesteld. De vijf scenario’s werden gepresenteerd op de OPEN 
ALV in februari en werden naar aanleiding van een peilstokmeting en de input van de ALV-leden terugge-
bracht naar een tweetal scenario's. Deze twee scenario's scoorden het hoogst op de ontwerpcriteria; voor de 
nieuwe structuur: verantwoordelijkheid, besluitvorming, eigenaarschap en identiteit. 
De leden hebben uiteindelijk gekozen voor het scenario Grote ALV/Kleine ALV (GLAV/KALV). 
De GALV gaat over besluitvorming over de hele organisatie van de coöperatie en de KALV gaat over proces 
en de besluitvorming op de eigen locatie. Er wordt een aantal keer per jaar een GALV georganiseerd, waar-
onder 1 keer per jaar een open-GALV waaraan de MR ook mag deelnemen. We willen de ouders betrekken 
bij de processen. Vanuit iedere locatie gaat er een afvaardiging van de KALV naar de GALV. Dat betekent 
dat de GALV bestaat uit een kleinere groep leden dan de totale aantal leden van de hele coöperatie zoals 
dat nu geregeld is; 59. 
Op deze manier hopen wij op de drie locaties meer directe besluitvorming, eigenaarschap, verantwoordelijk-
heid aan de leerkrachten en medewerkers te kunnen bieden; een directe behoefte van de medewerkers. Dit 
is van invloed is op de identiteit per locatie. Dit verschil mag er zijn. 
 
Namens de Werkgroep Toekomst, Wendy Neve, Duifje Alderse Baas, Ron Boels, Ines Scheffer, Simone 
Overkamp, Pieter van der Galiën, Wieneke Groot en Gerben Timmermans 
 

U-pas 
De school dient voor 1 juli de declaraties van U-pashouders in te dienen bij het U-pasbureau. Om dit tijdig te 
kunnen verwerken, moeten wij uiterlijk 25 juni de opgave van het te declareren bedrag hebben ontvangen 
onder vermelding van het pasnummer (info@vrijeschoolutrecht.nl). Opgaven na 25 juni worden niet gehono-
reerd. 

 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 

Spelen in de pauzes, toneelstuk klas 2 en eindelijk weer koor!

 

mailto:info@vrijeschoolutrecht.nl


 
Klas 2 voerde vandaag haar toneelstuk op. Het verhaal kwam uit 
de heilige vertelstof uit dit lesjaar over de heiligen legendes. 
Met veel plezier en overtuiging werd er geoefend en het decor 
uitgezocht en het stuk aan de verschillende klassen opge-
voerd. Voor meer informatie over ons leerplan zie: 
https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-school/klas-2/. 
In de pauzes wordt enthousiast gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die het nieuwe schoolplein, zeker ook met 
mooi weer biedt. Ook leerlingen van de hogere klassen spe-
len graag met water en zand! Doordat we gescheiden pauze-
tijden hanteren komen zij meer in dit soort spel.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Middels deze nieuwsbrief wil ik een korte update geven rondom enkele ontwikkelingen bij ons op school.  
  
Formatie 
Op dit moment zijn we sollicitatiegesprekken aan het voeren en als de formatie rond is, zal dit VSU breed 
aan u gecommuniceerd worden. Dit hopen we op korte termijn te kunnen doen, helaas is er nog geen exacte 
datum te noemen. 
  
Communicatie 
Af en toe krijg ik van ouders te horen dat er een drempel is ontstaan om in contact te komen met de leer-
krachten of andere medewerkers van de school. Dat deze drempel is ontstaan, kan ik me ongelofelijk goed 
voorstellen gezien alle corona gerelateerde maatregelen van de afgelopen periode. Toch is deze drempel 
blijkbaar groter dan we als school wensen. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om fysiek de school te be-
treden. De enige voorwaarde is dat dit op afspraak gebeurt. Mocht u behoefte hebben om een keer in de 
klas naar het werk van uw kind te kijken of om de leerkracht te spreken, stuur gerust een mailtje naar de 
leerkracht van uw kind om een afspraak te maken. Ook Eefje (IB) en ik staan uiteraard open voor gesprek-
ken op school. 
  
Noodlokaal 
Op de achtergrond worden de voorbereidingen getroffen voor het tijdelijke noodlokaal voor één van de nieu-
we 1e klassen. Op dit moment wachten we nog steeds op de toekenning van de vergunningen vanuit de 
gemeente. We hebben het bedrijf dat het noodlokaal plaatst de opdracht gegeven dit voor ons te regelen. Zij 
hebben een aparte afdeling die zich bezighoudt met deze zaken. Uiteraard worden er ook gesprekken ge-
voerd over een mogelijk (tijdelijk) alternatief. Volgende week staat er een gesprek gepland met de buren van 
de school om onze wensen kenbaar te maken. 
 
Vaklessen 
Voor enkele klassen is het de afgelopen periode niet bepaald vlekkeloos verlopen rondom de vaklessen. Zo 
zijn we al een langere tijd op zoek naar een handwerkleerkracht maar tot nu te hebben we geen geschikte 
kandidaat gevonden. Ook enkele gymlessen zijn door ziekte van de oorspronkelijke leerkrachten met regel-
maat uitgevallen. Wij vinden dit als school natuurlijk niet wenselijk en zijn op zoek naar een vaste gymleer-
kracht voor komend schooljaar. Tot de zomervakantie hebben we een capoeira leerkracht ingehuurd die met 
klas 4, 5 en 6 zal gaan werken op de dinsdagen. Juf Lieselotte zal de gymlessen tot de zomervakantie ver-

https://www.vrijeschoolutrecht.nl/onze-school/klas-2/


zorgen op de donderdag voor klas 2 en 3. Mocht het niet lukken om een gymdocent te vinden, dan zal er 
een gelijkwaardige alternatieve invulling voor de lessen komen. 
  
Groene vingers 
Onze moestuin heeft liefde en aandacht nodig en daar kunnen we wel wat ouderhulp bij gebruiken. Vind je 
het leuk om de moestuin weer netjes te maken, meld je dan bij mij.   
 
Wij willen graag het zand aanvullen in de zandbak. Hiervoor hebben wij naast een enthousiaste groep ou-
ders en kinderen met scheppen ook een kleine bulldozer nodig die zakken van 1500kg van de Maliebaan 
naar de zandbak kan verplaatsen. Mocht u zo’n machine toevallig in uw garage geparkeerd hebben staan, 
en bent u bereid om mee te helpen, dan verneem ik het graag. Als we een bulldozer hebben, dan kunnen we 
daar de planning op aanpassen. Een exacte datum zal dus nog volgen. 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor de feedback, complimenten en vooral voor het begrip tijdens de 
afgelopen periode. De ontwikkelingen rondom corona lijken de goede kant op te gaan waardoor we hopelijk 
snel weer iedereen zonder onzichtbare drempel kunnen ontvangen in de school. Er zal dan waarschijnlijk 
een tijd aanbreken waarin we opnieuw met elkaar zullen moeten afstemmen hoe we de zaken met elkaar op 
school willen gaan organiseren. We ervaren als school een grote bereidwilligheid binnen de oudergroep om 
weer met elkaar fysiek op school aan het werk te gaan, jaarfeesten te organiseren, etc. Tot die tijd maken 
we er het beste van! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het hele team. 
  
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 
 

 
Klas 3 MB is inmiddels helemaal inge-
werkt op boerderij de Zonnewijzer in 
Amelisweerd! 
 
De kinderen genieten van het verzorgen 
van (jonge) dieren, het werken in de 
moestuin en zelfs de koeienstal wordt 
grondig en zorgvuldig schoongemaakt!  
Alles wat de kinderen op de boerderij 
leren wordt naderhand verwerkt in ‘het 
boerderijschrift’.  
Het is iedere week weer een feestje om 
samen naar de boerderij te gaan! 
 
 
 
 

 
 
Vandaag had klas 5 de eerste les Capoeira! Dat 
was hard werken en ook lachen! We hebben ons 
als dieren door de gymzaal bewogen (wat eigenlijk 
best moeilijk was) en speciale ritme’s gespeeld. 
Volgende week weer, joepie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De 6e klas is deze week op zeilkamp geweest in Friesland en 
klas 5 heeft ze kunnen uitzwaaien 
 
 



Katern Leidsche Rijn 
 
En het bedrag is… 
Ik noemde in de vorige nieuwsbrief al dat er heeel veeel geld is opgehaald met de sponsorloop. Er is een 
totaalbedrag van € 5.375,70 door de kinderen bij elkaar gelopen! We hebben in overleg met elkaar en met 
De Geertjeshoeve besloten dat een bedrag van ongeveer € 3.000,= voor hen zal zijn, en dat is veel meer 
dan zij hadden durven hopen. Het resterende bedrag willen we besteden voor de inrichting van ons school-
plein. Dit was echt een toffe actie! Iedereen die heeft bijgedragen: Heel erg bedankt! 
En dat geldt ook voor Tessa (moeder van Bob uit klas 1 en Kees uit klas 4) en Tibet (vader van Noah uit klas 
1 en Leya uit klas 3). (Ik was hen in de vorige nieuwsbrief vergeten te noemen) 
 

Studiedag 
Op 25 mei jongstleden hadden wij een studiedag waarop we op vele gebieden met elkaar aan het werk zijn 
gegaan, om elkaar te inspireren en te bouwen aan onze school. 
Wij hebben met elkaar geschilderd, gesproken over de identiteit en het profiel van onze school, we hebben 
samenwerkingsoefeningen gedaan zoals het bouwen van een brug met stokken zonder verbindingsstukken 
en we hebben een muzikale knikkerbaan gebouwd (zie foto). Ook hebben we onder leiding van juf Lara met 
pianist Jan samen euritmie-oefeningen gedaan. Zo hebben we met elkaar onder andere gekeken naar de 
leerlijnen die wij op deze gebieden hebben. 
 

 
 

Onderzoek naar identiteit 
Als Vrije School Leidsche Rijn willen we ons ‘natuurlijk’ onderscheiden van andere basisscholen. Uit ge-
sprekken die we in ons team gevoerd hebben, is naar voren gekomen dat we een vrijeschool willen zijn 
waarbij twee elementen duidelijk naar voren zullen gaan komen in de komende jaren, elementen die we met 
elkaar willen ontwikkelen. 
Eén van die elementen is de ‘natuur’; we zijn een school die meer in de ‘natuur’ verwant is dan de meeste 
andere school door de ligging. Niet midden in een woonwijk maar aan het Lint en met een bos en sloot ach-
ter de school, de Haarrijnseplas en natuurgebied en boerderij vlakbij! De komende weken gaat Gustav (va-
der van Jeppe uit de kleuterklas en Emmi uit klas 2) met de klassen gastlessen verzorgen om te onder-
zoeken welk leven en wat er allemaal in en rond de sloot te ontdekken valt. Dit soort buitenlessen en activi-
teiten willen we naar de toekomst toe verder uitbouwen. 
Daarnaast is de werkgroep van medewerkers en ouders, die zich bezighoudt met de verbouwing en in-
richting het buitenterrein, samen met de tuincommissie plannen aan het smeden om in de loop van volgend 
schooljaar een groen schoolplein te realiseren. Hiervoor gaan we ook op zoek naar subsidies en wellicht 
sponsoring. 
Aangezien onze school ook bij sportvelden en de klimmuur ligt, en in de toekomst krijgen we een zwembad 
naast ons, willen we naast ‘natuur’ ook ‘bewegen’ nog prominenter in ons onderwijs inbedden. Bijvoorbeeld 
door in de toekomst meer sportlessen te hebben, wellicht in samenwerking met derden, of gerichter met 
beweging in de klas te gaan werken. Dit vraagt om samenwerking met andere partijen en mogelijk ook scho-
ling. 
Zo zie je maar… we zijn op weg gegaan richting het profiel om een school te worden van ‘Natuur en bewe-
ging’! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jörgen Joosten  
Adjunct Schoolleider   
VSU loc.Leidsche Rijn 



 

 
Ingezonden mededelingen: 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

  CursusBSO, cursus en opvang ineen! Kom jij ook? 

 
 
Bij de CursusBSO kies je niet alleen voor opvang, maar ook voor een cursus. Bijvoorbeeld voor musical, 

voetbal, tekenen en schilderen en capoeira. Met elk half jaar de mogelijkheid om een andere cursus te 

kiezen, waarin je jezelf en je talenten kunt ontwikkelen.  

 

Nieuwsgierig? Meld je aan voor onze kijkdagen van 15.00-17.00 uur! 

 

Online via Zoom 

Maandag 21-06 Zimihc  

Dinsdag 22-06 Parnassos 

Donderdag 24-06 Griftpark  

 

Live op locatie 

Woensdag 23-06 Voorwaarts, adres: Ariënslaan 2.  

Proeflesjes voor kinderen en uitleg voor ouders. 

 

Meld je aan door: naam, leeftijd en gewenste kijkdag te mailen naar informatie@cursusbso.nl. 

 

 

030-7370252 / www.cursusbso.nl / ma, di en do 14-18 uur 
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