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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  9 —   17 januari 2020                                                    editie Aziëweg 

Agenda 

 

Donderdag 30 januari 

 Staking 

 

Vrijdag 31 januari 

 Staking 

 

Donderdag 13 februari  

* Verkleedfeest, school tot 

 13:00u 

 

Studiedag 

 

* Vrijdag 14 februari 

 

Za 15 feb t/m zo 23 feb 

* Voorjaarsvakantie 

Beste ouders/verzorgers, 

Welkom bij deze eerste Nieuwsbrief van 2020. En het is meteen een heel stevig ge-

vulde maaltijdsoep-Nieuwsbrief. Daarom deze keer weinig inleidende woorden. Het 

prachtige en waardevolle Driekoningenspel van afgelopen dinsdag voor de klassen 4 

t/m 6 wil ik toch even noemen. Onze collega’s van de Aziëweg speelden het vol be-

zieling en energie.  Mooi om te voelen.  

Staking op 30 en 31 januari 

Er is een nieuwe CAO afgesloten voor het primair onderwijs. En toch hebben de vak-

bonden een staking uitgeroepen voor 30 en 31 januari.  Motivatie van de vakbonden 

is dat er structureel extra middelen vanuit de Rijksoverheid moeten komen waarmee 

de tekorten écht kunnen worden aangepakt. En die middelen zijn er nog niet. Op de 

Ithaka-scholen zal op 30 en 31 januari geen les zijn. Op de Aziëweg krijgt het team 

op donderdag 30 en vrijdag 31 januari de mogelijkheid te werken aan ‘achterstallig 

onderhoud’.  Op maandag 3 februari zijn jullie kinderen weer van harte welkom! 

Michiel van Erp aan de slag 

Als je vorige week en afgelopen dinsdag een nieuw gezicht hebt gezien, een lange, 

slanke man met een glimlach, kan het zijn dat je Michiel van Erp hebt ontmoet, onze 

adjunct-directeur. Lida werkt Michiel momenteel één dag per week in. In februari 

groeit het naar twee dagen per week en vanaf maart neemt Michiel het stokje hele-

maal van Lida over. Welkom Michiel! 

Toetsen gestart 

Zoals bekend starten we op beide locaties van de Rudolf Steinerschool vanaf januari 

2020 met CITO voortgangstoetsen. Dat doen we tweemaal per jaar voor de vakken 

rekenen, begrijpend lezen en spelling. Doel van deze toetsen is dat ze ons een goed 

beeld geven van waar we inhoudelijk met onze leerlingen staan.  
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Eind vorig jaar deelde ik in de Nieuwsbrief al mijn zorgen over de mate waarin de vrijwillige ouderbijdrage wordt 

voldaan. Ik beloofde erop terug te komen en meer informatie te geven. Dat doe ik in onderstaand bericht, dat ook in 

de MR is besproken: 

Datum   Haarlem, 15 januari 2020 

Aan    Alle ouders/verzorgers van leerlingen  van onze school 

Betreft   Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op de Rudolf Steinerschool werken we op beide locaties hard aan verbetering van ons onderwijs. Dat 

doen we natuurlijk met aandacht voor en behoud van onze identiteit: we zijn en blijven een vrijeschool.   

De inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage zorgen ervoor dat we ons vrijeschool curriculum aanbieden 

met  waardevolle extra’s ten opzichte van regulier onderwijs. Ons doel daarbij is om te werken aan een 

zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen. Helaas staat dit waardevolle, belangrijke vrijeschool prin-

cipe onder druk. Want het is heel dubbel: de vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig. En tegelijkertijd kun-

nen we niet zonder om onze identiteit vorm te blijven geven zoals we dat graag willen.  

Dat is een identiteit waarin we vakleerkrachten hebben voor (heil)euritmie, zang, techniek, handwerken 

en tuinbouw. Deze leerkrachten worden niet bekostigd door de Rijksmiddelen.  Zo’n 75% van de vrijwilli-

ge ouderbijdrage gebruiken we daarom om onze speciale vakleerkrachten te betalen. En dat lukt ook, 

mits de ouderbijdrage op peil is en blijft. En daar wringt de schoen.  

In de eerste plaats: dank aan alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar hebben be-

taald. Helaas zijn dat er niet genoeg. Bijna 50% van alle ouders heeft voor lopend schooljaar nog geen 

bijdrage toegezegd. In gesprekken daarover geven ouders me aan dat zij behoefte hebben aan een 

overzicht van de besteding van de vrijwillige bijdrage. Want als die besteding niet transparant is, demo-

tiveert dat om te betalen. Dat begrijp ik heel goed.  

Daarom geef ik u in deze brief graag een overzicht van welke posten beide locaties voor dit schooljaar 

begroot hebben om te betalen uit de ouderbijdrage. Daarnaast laat ik u zien hoeveel ouderbijdragen we 

tot nu toe (eind november 2019) hebben ontvangen en wat er nog in het vat zit. De conclusie zal ik u 

vast verklappen: op deze manier kunnen wij ons onderwijs niet langer blijven bekostigen.  

Begroot voor 2019-2020, te bekostigen uit de vrijwillige ouderbijdragen 
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Zoals u kunt zien, wordt ruim75% van de begrote ouderbijdragen besteed aan loonkosten. Dat is ook 

logisch: het extra aanbod van vakken door vakleerkrachten maakt van een vrijeschool een vrijeschool. 

Maar het is ook spannend, want vaste loonkosten worden bekostigd uit baten die vrijwillig zijn. Dit is iets 

dat vrijescholen eigen is.  En het hoeft ook niet persé spannend te zijn.  

Maar…het volgende is het geval: 

 Maximale baten uit vrijwillige ouderbijdragen ten opzichte van begroting 2019-2020 

 

Als de vrijwillige ouderbijdragen door álle ouders geheel zou worden voldaan, ontvangen we ruim                     

€ 124.000. Dat betekent alsnóg een tekort van bijna €51.000,- voor lopend schooljaar ten opzichte van be-

groot. Dit is oké. Een vrijeschool heeft immers ook uitgaven die láger zijn dan in het reguliere onderwijs, 

zoals uitgaven voor lesmethoden en voor ICT (hardware en licenties).  

Waarom dan deze brief? Welnu, eind november is pas 30% van de potentiële baten uit de ouderbijdra-

gen ontvangen (€37.000). En ook alle toegezegde bedragen voor dit schooljaar geven een somber beeld: 

€50.000, waarvan al €37.000 is ontvangen. Als iedereen zou betalen, zouden de baten €124.000 zijn. We halen am-

per 40% daarvan. Een serieuze tekort. Dat moet gaan leiden tot beperking van de middelen die we in-

zetten om onze identiteit tot uiting te brengen. Bij elkaar gaat het om meer dan 1 voltijdbaan aan eurit-

mie, tuinbouw, techniek, handwerken, pianobegeleiding of koor.  

Toegezegde en ontvangen baten uit vrijwillige ouderbijdragen eind november 2019, Engelandlaan, 

Aziëweg en totaal 

 

 

 

 

 

En, ik gaf het al aan, dit is dubbel: enerzijds is de ouderbijdrage vrijwillig, anderzijds kunnen we om een 

waarachtige vrijeschool te blijven niet zonder. We redden het niet als ongeveer de helft van de ouders 

niets blijft bijdragen. Vrijeschool onderwijs is onmogelijk voor een dubbeltje op de eerste rang. De bij-

drage is op een vrijeschool weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Uw bijdrage hoeft niet persé in geld te zijn. Er zijn ouders die zich extra inzetten voor school en op die 

manier ‘betalen’. Dat is heel fijn. Maar het lost het financiële tekort helaas niet op. 

Er zijn ook ouders die een extra bijdrage leveren aan het vrijeschool onderwijs op de Rudolf Steiner. Dat 

doen ze door hun grote inzet binnen school of door het overmaken van extra middelen. Wellicht goed om 

te weten: 

 U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via 

Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Rudolf Steinerschool en de schenking is 

deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/

stichting-artaban 

 Wilt u een extra vrijwillige bijdrage aan ons doneren om onze wensen te helpen realiseren kunt u 

dat bedrag overmaken naar ons rekeningnummer NL43INGB0006345762  t.n.v. Stichting Ithaka 

o.v.v. extra vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Ouderbijdrage maximaal Engelandlaan 210x350= 73.500 maximaal Azieweg 145x350= 50.750 TOTAAL 124.250
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Laten we trots zijn met onze prachtige vrijeschool. Alleen met uw bijdragen houden om ons mooie vrije-

schoolonderwijs in stand. Ideeën om op andere manieren financiële bijdragen te genereren, zijn van har-

te welkom. 

Ik hoop van harte dat dit bericht u motiveert uw bijdrage alsnog geheel of gedeeltelijk te voldoen. Alle 

ouders die dat reeds deden: wij zijn u zeer erkentelijk!  

Met hartelijke groet, 

Mede namens Lida Berkhout, adjunct-directeur, 

Frank Merten, directeur Rudolf Steinerschool Haarlem 

 

Vanuit de MR: Vacature MR 

Vacature medezeggenschapsraad: stel je verkiesbaar vóór woensdag 29 januari 2020! 

Jorrit van der Heide heeft zijn werkzaamheden voor de MR in zijn laatste termijn neergelegd. Daarom is 

er een vacature voor de Engelandlaan! De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt de ouders en de 

leerkrachten van de school. De MR vergadert 8 keer per schooljaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. 

Bij een deel van deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig. 

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. 

De oudergeleding bestaat uit:  

Engelandlaan: Vacature 

Engelandlaan: Alexander Pleijter 

Azieweg: Thijn de Ruijter 

Azieweg: Mathieu van Straaten 

Je hebt de mogelijkheid je voor de MR verkiesbaar te stellen. Dit kun je doen door uiterlijk woensdag 29 januari een 

email met een introductie van jezelf en je motivatie, alsmede een foto te sturen naar mr@rsschool.nl  De verkiezin-

gen zullen aansluitend (digitaal) gehouden worden.  

Groeten, Mathieu 

 

 

x-apple-data-detectors://2
mailto:mr@rsschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9-87xkIjnAhVCy6QKHY-1AVkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.landleven.nl%2Finspiratie%2Ftuin-erf%2F2015%2Fjanuari%2Fweetjes-over-het-sneeuwklokje%2F&psig=AOvVaw3l5
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Aandachtsfunctionaris op de Rudolf Steinerschool Azië weg  

 

Op elke school is er een aandachtsfunctionaris die daar een opleiding voor heeft gevolgd.  Op onze school is dat de 

intern begeleider, Marleen Geuzendam. Zij zorgt ervoor dat de nieuwe Meldcode die dit jaar is aangepast, wordt ge-

ïmplementeerd op onze school.  

 

De taken van de aandachtsfunctionaris op school zijn onder meer: 

- de uitvoering van de meldcode coördineren bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld; 

- is aanspreekpunt voor teamleden bij vermoeden ; 

- neemt contact op met Veilig Thuis voor advies of een melding; 

- evalueert genomen stappen uit de meldcode; 

 

Het afwegingskader  meldcode voor onderwijsprofessionals kunt u terug vinden op de website van onze school.  

 

Buitenspelregels 

 

Beste ouders, verzorgers en andere pleingebruikers,  

BSO de Vlinderboom maakt ook gebruik van ons schoolplein. Willen alle ouders die na schooltijd nog met hun kin-

deren op het plein blijven spelen helpen om onderstaande regels ook na schooltijd in ere te houden. Dan hoeven de 

juffen van de Vlinderboom alleen op hun eigen kinderen te letten.  

Dank! 

 

 We blijven op ons eigen plein (tot de balk en het hek blijft dicht); 

 De afvalcontainers zijn voor afval, de klimrekken voor klimmen; 

 Het zand blijft in de zandbakken of gaat van de ene naar de andere; 

 We gooien alleen met een bal; 

 Voetballen doen we niet op het plein; 

 Het zand bij de klimrekken en van het schelpenpad moet blijven liggen waar het ligt; 

 Scheppen doen we in de zandbak, maar; 

 we graven niet direct naast of onder de zandbakrand door, dan verzakt het plein; 

 Het kleuterbuitenspeelgoed is alleen voor de kleuters, de grote rode scheppen zijn daarop een uitzondering; 

 Skeelers/ skates/ stepjes/ waveboards en eenwielers zijn toegestaan, skateborden niet (deze schieten door 

als een kind eraf springt); 

 Stoepkrijten mag op de stoep, de muren blijven schoon; 

 We dragen schoenen buiten (er wordt namelijk nog steeds regelmatig glas gevonden); 

 De bloemenperkjes zijn voor de bloemen, we spelen ernaast; 

 De putdeksels blijven dicht; 

 We laten de kinderen van de Al Ikhlaasschool lekker werken, dat betekent dat we bij het raam vandaan blij-

ven en ons eigen spel spelen; 

 De buitendeuren op het haakje of dicht (als je ze ‘op slot’ draait om open te houden verbuigt het systeem); 

 Ruilkaartjes/ spaaracties mogen voor of na school geruild worden, tijdens de pauzes wordt er gewoon ge-

speeld; 

 Telefoons zijn op het schoolplein niet toegestaan.  
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Zonnekindpoppen maken 

De zonnekindpoppen die je in de kleuterklassen van de vrije scholen kunt vinden zijn poppen om mee te spe-

len, te knuffelen en van te houden. De pop is in de ziel van het kind een beeld van de mens waarmee de diep-

ste gedachten en gevoelens kunnen worden gedeeld. Doordat de pop eenvoudig is, het gezicht wordt d.m.v. 

stipjes aangegeven, is het kind  vrij om zelf in zijn of haar fantasie toe te voegen wat ontbreekt. De pop wordt 

als het ware door het spel gevormd. Door op onnadrukkelijk wijze de fantasie te oefenen ontwikkeld zich de 

vaardigheid om later de uitdagingen van het leven vindingrijk aan te kunnen. De poppen worden  gemaakt van 

katoen, wol en zijde en gevuld met schone geplozen schapenwol waardoor ze zacht en warm aanvoelen. 

 

In het nieuwe jaar wil ik u de gelegenheid geven op zes woensdagochtenden een pop te maken. We nemen 

daar de tijd voor zodat je met het kind in gedachte voor wie de pop bestemd is, je op een fijne manier het kind 

nabij kan komen. We maken de kleine Lijs, voor de wat ervarener poppenmaker of de wat eenvoudiger knuf-

felpop die een vast lijf heeft die zacht gevuld is met schapenwol. Iedereen die een beetje handig is is welkom!  

 

Bij voldoende aanmeldingen starten we op de volgende dagen: 

Woensdag 26 februari 

Woensdag  4  maart 

Woensdag 11 maart 

Woensdag 18 maart 

Woensdag 25 maart 

Woensdag  1   april 

 

Van 9.00  tot 11.30 uur 

 

De cursus wordt gegeven op de Rudolf Steiner school locatie Aziëweg. 

De kosten voor deze cursus bedraagt 35 euro inclusief materiaal en een handige beschrijving voor het maken 

van de kleine Lijs en 27,50 voor het maken van de knuffelpop. 

 

Voor materiaal, koffie en thee wordt gezorgd!  

 

Aanmelden kan bij Caroline kuiper: kuipercaroline@gmail.com 

Op donderdag en vrijdag kan u mij ook persoonlijk aanspreken op school.  

 

mailto:kuipercaroline@gmail.com/
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De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht en ver-
schijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.  

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: jetske@rsschool.nl 

Aan de nieuwsbrief werken mee: Lida Berkhout en Jetske Nolte. 

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl 
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden. 

 

 

 

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka  

Contact gegevens:  

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem •   

Locatie Engelandlaan: 023 5403395 • Locatie Aziëweg: 023 7271382 

www.rsschool.nl 

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020 
 

 

  

 Voorjaarsvakantie  za 15 febr t/m zo 23 febr 2020 

 

 Pasen  vrij 10 april t/m ma 13 april 2020 

 

 Meivakantie za 25 apr t/m zo 10 mei 2020 

 
 Hemelvaart  do 21 mei  t/m zo 24 mei 2020 

 

 Pinksteren  za 30 mei t/m ma 1 juni 2020 

 

 Zomervakantie  za 4 juli  t/m zo 16 augustus 2020 

 

 

  

Studiedagen 

 

Vrijdag 14 februari 

Dinsdag 2 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

 

Donderdag 13 februari (verkleedfeest) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest) 

Woensdag 24 juni (Sint Jansfeest) 

* Donderdag 25 juni begint de school 9:30u 

Vrijdag 3 juli (laatste schooldag, 12:00u vrij) 

 

Markten 

Lentemarkt: zaterdag 16 mei 

 

AKO 

Donderdag 23 april 
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