
 
 
Nieuwsbrief 14 januari 2022 
 

Agenda januari 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
18-01-22 Ouderavond klas MB 6. 
20-01-22 Ouderavond kleuterklassen HP/MB. 
25-01-22 Ouderavond klas MB 4, HP 5.  
               Ouderavond voor alle klassen LR.  
27-01-22 Ouderavond klas MB 3. 
 

Agenda februari 
09-02-22 Ouderavond MB1A,1B. 
10-02-22 Ouderavond HP 1, HP 2, MB 2.  
22-02-22 Ouderavond HP 3.  
                Studiedag leerkrachten MB, alle klassen vrij.  
24-02-22 Ouderavond Prisma HP 
28-02-22 t/m 06-03 Krokusvakantie 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Hierbij de nieuwsbrief in de oude vorm in een nieuwjaar. Wij zijn aan het zoeken naar een nieuw format. 
Maar eerst de beste wensen voor jullie en jullie kinderen.  
 
Op 1 januari is onze nieuwe directeur-bestuurder gestart; Annika Braak. Harrie Stokkel en ikzelf zijn in ieder 
geval nu bestuur af. Ik blijf nog als schoolleider van locatie Hieronymusplantsoen verbonden met VSU en 
Harrie gaat binnenkort met pensioen.  
 
Vast staat dat Harrie lang met onze school verbonden is geweest en heeft meegebouwd aan de organisatie-
structuur van de coöperatie zoals die er nu staat. Dat deed hij op geheel eigen wijze in de dubbele betekenis 
van het woord.  
 
Harrie wordt onder collega’s als zeer nauwgezet en precies omschreven; en eigenwijs dus. In de functie van 
medewerker bureau, penningmeester, secretaris van de ALV en het bestuur hebben we daar als organisatie 
veel baat bij gehad. We hebben daaraan onze unieke organisatiestructuur te danken. Maar ook aan de cul-
tuur op onze school heeft Harrie meegebouwd aan de hand van de sociale driegeleding.  
In de sociale driegeleding van Steiner, nog immer actueel, wordt de gemeenschap (en groter de maatschap-
pij) geordend aan de hand van drie levensgebieden; het geestesleven (cultuur), het rechtsleven, en het eco-
nomisch leven. Onder het culturele leven valt ook religie, wetenschap, kunsten en opvoeding/onderwijs. Hier 
geldt vrijheid als het hoogste goed. In het rechtsleven is gelijkheid noodzakelijk en in het economisch leven 
zou samenwerking in plaats van concurrentie het leidende principe moeten zijn. In de sociale driegeleding 
wordt concrete beleidsvorming opengelaten en niet aan een politieke stroming gebonden; naar gelang de 
ontwikkelingen wordt de praktijk telkens opnieuw vormgegeven.  
We zullen de onorthodoxe input van Harrie missen. Later vernemen jullie wanneer Harrie precies definitief 
vertrekt. Momenteel werkt hij Annika in. 
 
Namens de medewerkers van Vrije School Utrecht, 
Ines Scheffer, 
Schoolleider van het Hieronymusplantsoen. 
 
 

Een goede start!  
Wat een warm welkom heb ik deze eerste werkweek mogen ervaren. Ik heb de 3 

locaties bezocht en kreeg een eerste indruk van het prachtige vrijeschoolonderwijs 

dat werd gegeven. Ik heb genoten van de ontmoetingen met teamleden, de school-

leiders, de bezoekjes in de klassen waar kinderen met veel plezier aan het werk wa-

ren, ik heb bloemen mogen ontvangen en ben zelfs verwend met een lied van klas 3 

op de Maliebaan!    



Wat een heerlijke start, dat belooft veel goeds. En zo aan het begin van het jaar wens ik iedereen een ge-

zond, sprankelend en bovenal een leerrijk 2022.   

 

Hartelijke groet,  

Annika Braak, directeur-bestuurder  

 
 
Wijzigingen administratieve gegevens leerlingen  
Wij verzoeken u vriendelijk zodra er adreswijzigingen van leerlingen of wijzigingen in het mailadres van 
ouders bekend zijn, dit te mailen naar adminstratie@vrijeschoolutrecht.nl o.v.v. de voor-en achternaam van 
uw kind. Op deze wijze blijven de gegevens van uw kind actueel en mist u geen informatie vanuit de school. 

 
Katern Hieronymusplantsoen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ik had jullie al een mooi inspirerend nieuwjaar toegewenst, ondanks de beperkingen. Op onze locatie zijn we 
deze week gestart met de Breed Overleggen (BO) met de kleuterleerkrachten en na de toetsen met de klas-
senleerkrachten van klas 1 tot en met klas 6. Altijd een intensieve tijd begin januari; zo’n Breed Overleg 
duurt vaak wel 1,5 uur. Het wel en wee van iedere leerling wordt besproken; met het doel het kind in de klas 
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De intern begeleider is dan het klankbord voor de klassenleerkracht. 
Onder het kopje hieronder lezen jullie informatie hierover. Daarnaast vinden vanaf volgende week de Cito-
toetsen plaats, Onder het kopje “Toetsen bij ons op school”, vinden jullie meer informatie daarover. Maar nu 
eerst een kort halfjaaroverzicht in beeld.  
 

Halfjaaroverzicht 
De jaarfeesten als steeds terugkerende feesten voor de schoolgemeenschap, vormden ook dit jaar weer de 
leidraad voor het jaar. Daarnaast werd er op kleurrijke wijze geleerd, gehandwerkt, kunstzinnig verwerkt.  
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Breed Overleg tussen klassenleerkrachte en IB-er, soms schoolleider,  
2x per jaar vindt er een Breed Overleg (BO) plaats, omstreeks januari-de voorjaarsvakantie en voor de zo-
mervakantie. Het BO is bedoeld om de ontwikkelingen van alle leerlingen van de klas in kaart te brengen, de 
voortgang van het leerproces en het sociaal-emotionele proces te checken en soms besluiten te nemen ten 
behoeve van de ondersteuning het kind. Dit gesprek vindt plaats met de klassenleerkracht, de IB'er, soms is 
de RT'er en eventueel is de Prisma docent of schoolleider aanwezig. De input wordt meegenomen in de 
oudergesprekken en het getuigschrift. 
 

Ouderavond leervoorwaarden kleuters 
Onze kleuterleerkrachten vinden het belangrijk deze ouderavond voor één ouder per kind door te laten gaan. 
Op de avond wordt door Ali van Dasselaar verteld aan de hand van voorbeelden hoe wij als school kijken 
naar leerrijpheid van kleuters. Op grond daarvan wordt in overleg met ouders bepaald welke kinderen naar 
de eerste klas gaan.  
 

Toetsen 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk te volgen gebruiken we  
een leerlingvolgsysteem. In de kleuterklassen wordt een kleutervolgsysteem gebruikt dat bestaat uit obser-
vatielijsten voor de ontwikkeling van de taal- en rekenvoorwaarden en de motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Daarnaast gebruiken we vanaf de 1e klas de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS) 
om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De leerlingen maken tweemaal per jaar een taal- 
(technisch lezen, spelling en begrijpend lezen/vanaf klas 4) en een rekentoets. Alle toetsen zijn landelijk 
genormeerd en geven een goed beeld van de vaardigheden van de leerlingen in vergelijking met de leer-
lingen van andere basisscholen. Verder wordt jaarlijks de sociaal en emotionele ontwikkeling van de leer-
lingen in kaart gebracht. Vanaf klas 1 gebruiken we de vragenlijsten die behoren bij de Kanjertraining. Deze 
vragenlijsten worden vanaf klas 3 ook door de leerlingen zelf ingevuld. De toetsen van het leerlingvolgsys-
teem gebruiken we ook om ons onderwijs te evalueren; de toetsuitslagen geven namelijk ook informatie over 
het onderwijsaanbod en de instructie van de leerkracht 
De toetsresultaten van iedere leerling en iedere klas worden na iedere toets periode besproken in het Breed 
Overleg (BO). De toetsen worden als meetinstrument, naast de waarnemingen van klassenleerkracht ge-
bruikt en meer niet. Toetsen worden niet geoefend en zijn geen doel op zich bij ons op school.  
Alle toetsen en waarnemingsinstrumenten zijn opgenomen in een toetskalender. De toetskalender geeft aan 
wanneer welke toets of observatie wordt gedaan, verwerkt en besproken.  
Stapsgewijs ziet het er zo uit: 
1. De toetsen worden door de leerkrachten afgenomen.  
2. De resultaten worden naast de waarnemingen van de leerkracht tijden het BO besproken. 
3. Er worden vervolgacties afgesproken. 
4. Eventueel wordt een extern begeleider ingezet. 
5. De afspraken worden geëvalueerd na een afgesproken periode. Zo nodig worden er nieuwe afspraken 
gemaakt. 
6. De resultaten worden ook besproken in de vergadering van de onderbouwleerkrachten om samen te be-
spreken en te vergelijken met de eigen waarnemingen; waar moeten we ons onderwijs bijstellen? Aanpas-
sen?  
 

Gevonden voorwerpen 
Op woensdag 19 januari a.s. zullen wij na schooltijd de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode 
uitstallen op het schoolplein. Mocht u nog iets missen kijk er dan even tussen. Na afloop zullen de voorwer-
pen weggebracht worden.  
 
Namens de leerkrachten van het Hieronymusplantsoen,  
 
Ines Scheffer  
Schoolleider  
Vrije school Utrecht  
 

 
Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De eerste week zit er weer op en wat hebben we genoten van de kinderen en de sfeer in de school. De ko-
mende periode zullen de verschillende Cito-toetsen afgenomen worden bij de kinderen. We nemen deze 
toetsen af zodat de leerkrachten kunnen onderzoeken of hun beeld klopt ten opzichte van een relatief objec-
tieve meting. De resultaten zullen met u gedeeld worden tijdens de 10-min. gesprekken die later dit school-
jaar plaatsvinden. Tevens wordt er in deze periode veel aandacht besteed in de verschillende klassen aan 



het driekoningen jaarfeest. Er wordt over geschilderd en getekend, er worden verhalen verteld en toneelstuk-
jes opgevoerd! 
 
Deze week heeft onze locatie kennis mogen maken met de nieuwe directeur-bestuurder Annika Braak. Er is 
voor haar gezongen tijdens de rondleiding en we hebben al eerste fijne kennismakingsgesprekken gevoerd. 
Wij hebben alle vertrouwen in een fijne samenwerking. 
 
Zoals eerder aangekondigd en ook hier en daar te zien is, dragen de medewerkers van locatie Maliebaan 
een mondneusmasker in de gangen van de school, ook voor ons is dit even wennen. Wij zoeken in deze 
periode naar een middenweg tussen onze visie op de ontwikkeling van kinderen, het nemen van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en tegemoet komen aan de wensen van de schoolgemeenschap die we 
met elkaar vormen. Het zoeken naar een middenweg kent voor- en nadelen en is complex. We zijn ons be-
wust dat we nooit iedereen tegemoet kunnen komen in zijn/haar individuele behoeften, maar toch streven wij 
hier wel zoveel mogelijk naar want een van onze kernwaarden is dat iedereen met ‘vertrouwen’ zijn/haar 
kind ’s ochtend bij ons op school kan brengen. Mochten er over dit onderwerp of andere onderwerpen vra-
gen zijn, schroom niet en stel ze gerust. Wij maken graag tijd vrij voor een constructief gesprek! 
 
Hieronder wederom een aantal foto’s die een sfeerimpressie geven van hetgeen er in de school gebeurt.  
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 

 
Handwerken 
Wekelijks arriveert het ‘Dream team’ handwerken bestaande uit: juf Marrie, Juf Maureen en Juf Corry-Ann 
om de kinderen te helpen bij het verder ontwikkelen van de fijne motoriek door middel van breien, haken etc. 
 

 
 

Driekoningen jaarfeest  
Er wordt over geschilderd en getekend, er worden verhalen verteld en toneelstukjes opgevoerd! 
  



Katern Leidsche Rijn 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Wat is het toch ontzettend fijn om op een school te werken! 
De levendigheid, het plezier wat we met elkaar hebben, de levenslust en leergierigheid die van kinderen uit 
gaat. Ik voel we een bevoorrecht mens! 
 
Er zijn dagen waarop dat meer voelbaar is dan anderen, en gisteren werd dat ineens weer zo duidelijk: An-
nika Braak, onze nieuwe directeur-bestuurder, was de hele dag op school om kennis te maken en na enkele 
uren bij ons te hebben rondgelopen, gaf zij terug hoe zij de sfeer op onze school ervaarde: een heel fijne 
sfeer die zich kenmerkt door de prettige manier waarop we als medewerkers met elkaar omgaan en de open 
en fijne sfeer die de kinderen met elkaar neerzetten. 
Een mooi compliment en bevestiging van hoe ik het dagelijks ervaar. 
 
De omvorming van onze organisatiestructuur is hiermee een feit. Er is geen vrijwillig bestuur meer, waarbij 
de schoolleider ook bestuurder is, maar we hebben een directeur-bestuurder. Op alle drie onze scholen 
wordt de dagelijkse leiding nu gevoerd door een schoolleider, we hebben geen adjuncten meer. En alle me-
dewerkers van een locatie hebben zeggenschap over het financiële en inhoudelijke beleid van de school in 
een Kleine Algemene Ledenvergadering. Vertegenwoordigers uit die vergadering komen weer bijeen in de 
Grote Algemene Ledenvergadering die beslist over het beleid. 
We hopen dat we zo, ondanks de groei naar 3 locaties en in totaal zo’n 75 medewerkers, de betrokkenheid 
en het eigenaarschap van medewerkers vergroten en nieuw leven inblazen. 
 
En dan ons schoolgebouw en de buitenruimte… 
De verbouwing laat helaas nog even op zich wachten, dus daar zit vooralsnog weinig schot in. Voor de bui-
tenruimte is daarentegen inmiddels een ontwerper gevonden die samen met leerkrachten, kinderen en de 
ouders van de tuincommissie een plan gaat maken.  
Daarover later meer. 
 
Nu met frisse moed en een positief gemoed het jaar 2022 in met veel mooie ontmoetingen! 
 
namens het hele team, 
 
Jörgen Joosten 
Schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 

 
Tijd in klas 2 
 

 
 

Samen kijken hoe een waterklok werkt en schatten hoe lang het duurt voordat het bekertje leeg is… 

 
 
 



 
Torens bouwen van post-its in de Prismagroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 

 
Woensdagmiddag ouderbieb 
Er is een hoop kennis en wijsheid in onze school aanwezig, natuurlijk bij 
onze leerkrachten en medewerkers, maar zeker ook in onze eigen ouder-
bieb!  
 
Wat kun je hier vinden? We hebben vele boeken die je meer handvatten 
geven rondom de vrijeschoolpedagogie en jaarfeesten. Daarnaast zijn er 
ook boeken over bijvoorbeeld biodynamisch tuinieren, persoonlijke ontwik-
keling, knutselen, of (voor)leesboeken. Er is een grote diversiteit aan onder-
werpen! Je ziet hier zeker ook exemplaren die je niet zomaar in de gangbare 
bibliotheek vindt.  
 
Elke woensdagmiddag tussen 13:00 en 13:30 heb je de mogelijkheid om 
een kijkje te nemen. Komt dat je niet uit? Dan kun je gedurende de week 
ook aan Simon vragen of je misschien wat kunt komen lenen.  
 
Ben je op zoek naar een boek over een specifiek onderwerp of vind je het leuk om eens mee te komen hel-
pen? Kom langs of stuur je bericht naar: 
ouderbieb-lr@vrijeschoolutrecht.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden mededelingen:  
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De ontmoeting van culturen 

met als voorbeeld uit heden en verleden: India & Portugal 
Overal in de wereld zijn Vrijescholen. Het is opvallend dat de Vrijescholen, wereldwijd, plaatsen zijn geworden waar de lokale culturele 

tradities een hernieuwde betekenis krijgen, verbonden met algemeen menselijke waarden. 

Voor Nederland ligt er op dit gebied nog een uitdaging. De Vrijeschoolbeweging wil voor alle bewoners van Nederland een 

toegankelijk schooltype zijn. Dit onderwerp zal op deze middag centraal staan en daarbij zullen verschillende sprekers uit hun 

ervaringen spreken. Tevens zal op deze middag de boekpresentatie van De Almeida Quest van Frans Lutters plaatsvinden. 

 

12.30 Ontvangst met koffie en thee 

13.00 Opening in de grote zaal door Rob Tuk 

13.15 ‘Nederland en India, een voorbeeld’ door Anselma Remmers 

13.45 Boekpresentatie De Almeida Quest door Nicolaas Vergunst en Frans Lutters 

14.15 Pauze en muziek 

14.45 ‘De Vrijeschool in Portugal en haar culturele verleden’ door Marianne van Uden 

 5.15 ‘Culturele verbindingen en uiteenzettingen in de tijd van de ontdekkingsreizen en nu’ door Maarten Ploeger 

15.45 Plenum-gesprek 

16.15 Afsluiting 

 

Sprekers 

Frans Lutters: auteur, voorzitter VOK en docent aan de Stichtse Vrije School Zeist 

Maarten Ploeger: oud-docent Geert Groote School Amsterdam en auteur van het veel gelezen jeugdboek: Francisco d’Almeida 

Anselma Remmers: docent aan de Vrijeschoolstroom van Lek en Linge college in Culemborg en portefeuillehouder India voor het IHF 

Rob Tuk: oud-docent Vrijescholen Rotterdam, Dordrecht, Wageningen, Zeist en Amersfoort en uitgever Vrije Opvoedkunst 

Marianne van Uden: docent staatsvrije Vrijeschool De Werfklas 

Nicolaas Vergunst: oud-conservator South African Museum in Cape Town en auteur Knot of Stone, een roman over het raadsel van de 

dood van de Portugese zeevaarder Francisco d’Almeida op het strand van Cape Town 

 

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist • Toegang is gratis. In verband met eventuele coronamaatregelen wél 

aanmelden per email: info@vrijeopvoedkunst.nl 

ZATERDAG 22 JANUARI 2022 
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