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JAARGANG 2019-2020 NUMMER  11— 13 februari 2020                                                     editie Engelandlaan 

       Agenda 

 

Vrijdag 14 februari 

 Verkleed schaatsen 

13:00 vrij 
 
Za 15 febr t/m zo 23 febr 

 Voorjaarsvakantie 

 
Dinsdag 10 maart  

 Ouderavond kleuterklas-

sen (19:45u -21:45u) 
 
Dinsdag 24 maart 

 Ouderavond klas 5 

Vrijdag 3 april 

 Palmpasen, 13:00 vrij 

 
Donderdag 9 april 

 Paasviering, 13:00 vrij 

 
Vrij 9 april t/m ma 13 april 

 Paasweekend 

 
Donderdag 16 april 

 Ouderavond klas 3 

 
Maandag 20 april 

 Ouderavond klas 4 

 
Dinsdag 21 april 

 Ouderavond klas 2 

 
Zat 25 april t/m zo 10 mei 

 Meivakantie 

 
Dinsdag 12 mei 

 Ouderavond klas 6 

 
Do 21 mei t/m  zo 24 mei 

 Hemelvaartweekend 

 
Vrijdag 29 mei 

 Pinkersfeest , 13:00 vrij 

 
Za 30 mei t/m ma 1 juni 

 Pinksterweekend 

 
Di 2 juni t/m vrij 5 juni 

 Avondvierdaagse 

 
Vrijdag 5 juni 

 Studiedag (school is 

dicht) 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ken je die reclame van een uitzendbureau? De uitzendkracht wordt uitge-

zwaaid en zegt: ‘het waren drie héérlijke dagen!’ Zo voelt het voor mij ook. 

Zonder gekheid: per 24 februari ga ik verder op mijn vrijeschoolreis als direc-

teur van de Westfriese vrijeschool Parcival in Hoorn. En dat doe ik met een 

dubbel gevoel. Ik ben hier afgelopen zomer gekomen om me te verbinden 

met de Rudolf Steinerschool en met het vrijeschool onderwijs. Het tweede is 

wel gelukt. Het eerste niet: ik ben hier echt te kort geweest, terwijl verbinding 

en continuïteit ook in leiderschap zo belangrijk zijn.  

En zeker in de situatie van verandering waarin de school zich bevindt. We 

werken hard aan de ontwikkeling van ons onderwijs en hebben daarin stevige 

stappen gezet. Ons rekenonderwijs gaat vooruit en er is meer lijn in de school 

gekomen. Ouders ervaren meer transparantie. Het team werkt gezamenlijk en 

bevlogen aan team- en schoolontwikkeling. Natuurlijk gaat dat met vallen en 

opstaan. Dat hoort erbij en is niet erg. Leren gaat soms van ‘auw’. Graag was 

ik nauw betrokken gebleven bij deze boeiende en bloeiende processen. Nu 

heb ik het gevoel dat ik mede heb gezaaid, de bodem goed heb verzorgd en 

nu het nieuwe gewas gaat kiemen, vertrek.  

Dat vind ik jammer. Waarom doe ik dat dan? 

23.985 km. Dat is het antwoord. Dat aantal kilometers leg ik nu jaarlijks af 

vanuit Blokker/Hoorn naar Haarlem. Met liefde. Tegelijkertijd: vrijeschool Par-

cival ligt op 1,4 km van mijn woning. En is óók een prachtige, levendige vrije-

school. Daarmee is alles gezegd. Niets meer, niets minder.  
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Een kans die ik ook voor mijn eigen welzijn niet kon laten lopen. Een ‘once in a lifetime opportunity’, zei een 

van jullie tegen me. En zo voelt het ook.  

Gelukkig komt er een opvolger als directeur waarin ik veel vertrouwen heb. Michèle is heel goed ingevoerd in 

het vrijeschool onderwijs. Deze bevlogen directeur zal met deze mooie school, het prachtige en veelzijdige 

team, de betrokken ouders en onze geweldige leerlingen verder wandelen op het ingeslagen pad. Op weg naar 

een stralende, gezonde toekomst. Ik gun Michèle net zoveel support als ik van jullie heb ervaren.  

En, ik kan het niet laten, pleinpraat helpt een school zelden verder. Lieve ouders, spreek niet over de school, 

maar vooral met de school, mét de leerkrachten, de IB-er, de directeur. Dat is zóveel helpender en gezonder 

voor schoolontwikkeling. Gewoon doen! 

Mijn levenspad brengt me elders. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie steun, enthousiasme, kritische 

noten, het bij de les houden en warme belangstelling voor het wel en wee van de school. Jullie hebben me sa-

men met jullie kinderen en het team enthousiast gemaakt voor al het moois dat het vrijeschool onderwijs te 

bieden heeft. Daaraan ga ik met overtuiging verder bouwen. Het ga jullie, jullie kinderen en de school goed! 

Hartelijke groet, 

Frank. 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Een aantal ouders heeft me laten weten dat ze het WMK-tevredenheidsonderzoek aan de magere kant vindt. 

Dat begrijp ik heel goed. Het aantal vragen was beperkt en de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen 

ontbrak. Ook technisch kon het beter. Sommige ouders ontvingen de enquête helemaal niet, terwijl het mail-

adres wel klopte. Jammer. Ook van andere Ithaka-scholen kwamen dergelijke geluiden. Ithaka-breed gaan we 

kijken naar andere aanbieders van tevredenheid enquêtes. Daarnaast hebben we een klacht ingediend bij de 

aanbieder van WMK. Voor nu hebben we er weinig meer aan, maar voor de toekomst wellicht des te meer. 

Dank voor jullie kritische noten! 

 

Herhaling: Vrijwillige ouderbijdrage 

In Nieuwsbrief nummer 9 stond een wel héél uitgebreid stuk over de vrijwillige ouderbijdrage. De strekking 

was als volgt: de ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De school heeft de financiële middelen heel 

hard nodig om onze vrijeschool identiteit goed vorm te kunnen geven. En helaas, de inkomsten blijven ver 

achter bij de begroting. Daarom de vriendelijke doch dringende oproep om de ouderbijdrage alsnog en/of ge-

heel te voldoen. Dank!  

 

MR-nieuws 

Beste ouders, 

De MR is in januari en februari bij elkaar gekomen en heeft gesproken over een aantal onderwerpen. Onder 

meer: 

- Concretisering van de schoolplannen. Hierin staat waar de teams op beide locaties dit en volgende schoolja-

ren mee aan de slag gaan. De MR staat achter de keuzes en de aanpak en heeft ingestemd met de plannen.  

- Begroting 2020. De MR heeft positief geadviseerd. 

- Benoeming nieuwe adjunct directeur Aziëweg en directeur Engelandlaan.  

Verder is gesproken over de ouderbijdrage. Deze is van wezenlijk belang voor de financiering van de vakken 

die de RS school haar eigen identiteit geeft, maar blijft helaas achter. Als MR zijn we erg benieuwd hoe ouders 

hiernaar kijken.  

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 7 april. Heb je ideeën of suggesties, deel ze dan alsje-

blieft met 1 van de leden of stuur een mail naar mr@rsschool.nl. Samen maken we de school beter.  

 

 

mailto:mr@rsschool.nl
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Ook waren er deze periode wisselingen in de samenstelling van de MR. Liesbeth Belloni komt als ouder van 

de Engelandlaan in de MR. Hieronder stelt zij zich voor.  

Hendrik Maryns (vader van San, Aziëweg) zal verder onze school gaan vertegenwoordigen in de GMR, dat is 

de medezeggenschapsraad van de scholenkoepel Ithaka. Belangrijk om ook daar een stem te hebben. 

Langs deze weg bedanken we graag Jorrit van der Heide (voorzitter MR) en Barend Wijn (GMR) voor alle 

inzet voor onze school! 

 

Namens de MR,  

 

Mathieu  

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,  

Mijn naam is Liesbeth Belloni, moeder van Rohan uit de tweede 

klas en Sanvi uit de kleuterklas. Ik stel me graag even voor. Als 

ouder breng ik onze kinderen elke dag met plezier naar school 

en ik heb veel waardering voor de dagelijkse inzet van de lera-

ren en medewerkers voor het onderwijs aan onze kinderen in 

een prettige en veilige omgeving.  

Tegelijk gaat de school door een best roerige tijd; zo waren er 

onder meer de wisselingen van directeur, roepen leraren door te 

staken om een vermindering van hun werkdruk, en is er een 

zorg over de resultaten van de IEP-eindtoets (zie nieuwsbrief 

nr.9) … en onze Vrijeschool identiteit ?  

Ik draag juist in deze tijd graag bij aan onze school, en wil als 

onderdeel van de oudergeleding in ieder geval mijn best doen 

hier andere ouders ook over te informeren. De opvatting(en) en 

adviezen van (groepen) ouders kunnen dan wellicht meer klin-

ken bij de thema’s die de MR bespreèkt.  

 

 

 

 

 

 



2/13/2020 Pagina 4 

 

Oudercursus Houtbewerking voorjaar 2020 

Regelmatig laten ouders blijken dat ze vroeger ook wel houtbewerking hadden willen krijgen. Ook dit schooljaar is het mo-
gelijk die wens alsnog in vervulling te laten gaan.  
Op woensdagavonden staat mijn lokaal open voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen in de houtbewerking. Meubel-
maken, Beeldhouwen, Vers hout, Leerplan Vrije School, enz. 
 
Data:  10 woendagavonden: 18 en 25 maart / 1, 8, 15 en 22 april / 6, 13, 20 en 27 mei / 3 juni  2020 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, 
Locatie: Engelandlaan 2 Haarlem 
Kosten:  € 110,=  (incl. € 10,= voor gebruik gereedschap en machines) + materiaal afhankelijk van het verbruik 
Aanmelden en info: oudercursus@rscollege.nl  ovv:  " aanmelding houtbewerking voorjaar 2020"  plaatsing op volgorde van 
binnenkomst. 
  
Voor info over o.a. werkstukken uit de verschillende klassen en andere ideeën kunt u een kijkje nemen 
op www.houtmotief.nl  
 
Tot ziens, Frithjof de Zwart, docent houtbewerking bovenbouw 

Bij wie woont dit aapje? 

Dit aapje zit al een tijdje op de administratie te wachten tot hij opge-

haald wordt. Wie mist hem? 

https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=9ca8e4b8f6&e=8cfecc7f14
mailto:oudercursus@rscollege.nl
https://rscollege.us5.list-manage.com/track/click?u=0550461eb1f977bd4e1372de5&id=32796df5d5&e=8cfecc7f14
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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: Ilse@rsschool.nl 

Aan de nieuwsbrief werken mee: Frank Merten en Ilse Harkema. 

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 •  tel 023 5403395 

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  vr 3 juli  t/m zo 16 augustus 2020 

 
 
  
Studiedagen 
 
Donderdag 30 januari 

Vrijdag 5 juni 

Vrije middagen 2019-2020 tot 13:00u school 

Vrijdag 14 februari (verkleed op de schaats) 

Vrijdag 3 april (Palmpasen) 

Donderdag 9 april (Paasviering) 

Vrijdag 29 mei (Pinksterfeest) 

Vrijdag 26 juni (Sint Jansfeest) 

Donderdag 2 juli (laatste schooldag tot 12:00u) 

 

AKO ochtenden 

Woensdag 12 februari  

Vrijdag 15 mei 

 

 

mailto:Ilse@rsschool.nl
mailto:mr@rsschool.nl

