
 

 

 

 

 

Agenda   

• Woensdag 2 november Euritmie-voorstelling 
• Vrijdag 11 november  St. Maarten 
• Maandag 28 november 1e advent 

 
 

In deze nieuwsbrief 

• Van de directie 

• Van de medezeggenschapraad 

• Terugblik boekenmarkt en dank 

• Herhaling: De tuingroep komt bij elkaar: zaterdag 29 oktober 

• Vrije muziekschool Herfstconcert 20 november 

• VS De Lindeboom Herfstbazaar 5 november 

 
Van de directie 

Beste ouders,  

Na een zonnige herfstvakantie is school weer van start gegaan. Griep heeft de afgelopen 
weken flink zijn intrede gedaan in ons team. Zo goed en zo kwaad we kunnen proberen 
wij natuurlijk alle kinderen te ontvangen en ons onderwijsprogramma door te laten gaan 
zoals het hoort. Dit is een flinke uitdaging, maar we hebben gelukkig een team dat 
meedenkt en zich flexibel inzet. Wij danken jullie allen voor de positieve feedback en ook 
voor het geduld. Het is soms niet gemakkelijk om thuis de boel te regelen wanneer kinderen 
op het laatste moment thuisblijven en wij zijn ons daar zeer bewust van.   

Begroting  
Deze periode ben ik met een van mijn favoriete onderdelen begonnen: de begroting voor 
2023. Onze school is een financieel gezonde school, omdat wij genoeg leerlingen op school 
hebben. Daarnaast hebben wij kunnen profiteren van de werkdrukgelden en de NPO 
gelden die de overheid de afgelopen jaren aan ons heeft toegekend. De NPO gelden zijn 
vrijgesteld om de bekostiging voor de aanpak van corona gerelateerde achterstanden te 
kunnen betalen. Deze gelden lopen af aan het eind van dit schooljaar. Ook zijn wij dankbaar 
voor de ouderbijdrage van ouders om ons vrijeschool onderwijs vorm te kunnen geven.   
 
Helaas hangen er enkele donkere wolken boven de inkomsten die wij krijgen als school. 
Het Rijk past de bekostiging van het primair onderwijs aan, deze wordt vereenvoudigd.   
Lang verhaal kort: door de vereenvoudiging is 600 miljoen euro voor het primair onderwijs 
in Nederland voor een jaar verdampt. Hierdoor moeten scholen de komende drie jaar 
gefaseerd bezuinigen. Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs | Financiering 
onderwijs | Rijksoverheid.nl. 
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Er loopt een rechtszaak, maar voor de uitspraak er is, moet de begroting gereed zijn. Een 
onderdeel van deze vereenvoudiging is, dat vanaf 2023 de echte gemiddelde leeftijd van 
een schoolteam niet meer telt voor de bekostiging door het Rijk. Het wordt de landelijk 
gemiddelde leeftijd. Voor Stichting Ithaka zijn dit zure druiven. De gemiddelde leeftijd van 
de medewerkers van onze stichting ligt namelijk boven het landelijk gemiddelde. Hoe hoger 
de gemiddelde leeftijd, hoe meer loonkosten in principe. Landelijk ligt het gemiddelde op 
39,5 jaar. (Laat ik nou precies die leeftijd hebben).   
 
Omdat elke Vrijeschool daarboven deze gemiddelde leeftijd zit, betekent dit een lagere 
bekostiging vanaf 2023, terwijl Ithaka juist hogere loonkosten heeft. Ook hier wordt 
geprocedeerd, maar ook hier zal de uitspraak later vallen dan wanneer de begroting 
gereed moet zijn. Kortom, er komen financiële keuzes aan de komende maanden, waarbij 
het gaat om serieuze bedragen. Omdat de uitkomst van de aangespannen procedures 
voorlopig nog ongewis is, zal ik behoudend begroten.  
 
Ik vind het belangrijk dat jullie als ouders weten dat dit speelt. Natuurlijk betrek ik het team 
en de MR nauw bij het proces. Via de oudervertegenwoordiging in de MR denken ook jullie, 
als ouders mee. 
 
Vriendelijke groet, 

Maya Baas 

 

 

Van de Medezeggenschapsraad 

Het nieuwe schooljaar is in volle gang, dus als Medezeggenschapsraad zijn we ook weer 
aan de slag. We hadden een vacature openstaan voor een nieuw lid vanuit de 
personeelsgeleding. We zijn blij dat Polle Potters zich heeft aangemeld, zodat we met een 
volledige bezetting vooruit kunnen. We willen jullie in dit bericht meenemen over twee 
onderwerpen: de ouderbijdrage en een oproep voor de GMR. Tot slot stellen we onszelf 
aan jullie voor. 

Vrijwillige ouderbijdrage  

We hebben als MR dit jaar wederom ingestemd met het voorstel van de directie om de 
ouderbijdrage op €350 te stellen. De bijdrage is belangrijk om het onderwijs te kunnen 
bieden wat vanuit de Vrije School zo belangrijk is. Wil je weten waar het geld naartoe gaat? 
In deze nieuwsbrief is ook een folder bijgevoegd waarin precies staat waar het geld aan 
uitgegeven wordt. We beseffen ons ook dat dit, in deze tijd met inflatie, energieprijzen, etc., 
best een groot bedrag is om op te hoesten. De school biedt meerdere opties om het bedrag 
gespreid te betalen. Ook is het mogelijk om een lager bedrag te betalen. Het is wel 
belangrijk om in ieder geval aan te geven aan de school hoe je wilt betalen en wanneer, 
en ook als je dat onverhoopt niet zou kunnen. Op die manier kan de school beter inschatten 
wat het beschikbare budget is. 



 

 

 
Kandidaat gezocht voor de GMR 

We zoeken een ouder die graag zitting wil nemen in de GMR (de Groep 
Medezeggenschapsraad). De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor Ithaka. Je zult 
als lid van de GMR dus een bijdrage kunnen leveren aan de scholen die onder Ithaka vallen. 
Je bent ook de ‘linking pin’ tussen de MR op de Vrijeschool Kennemerland en de GMR. Op 
dit moment hebben wij geen ouder in de GMR zitten, dus worden wij niet 
vertegenwoordigd. Dat is een gemiste kans! Twijfel je, of wil je meer weten over het reilen 
en zeilen van de GMR dan kunnen wij je uiteraard in contact brengen met de huidige leden. 
Mocht je interesse hebben, meld je dan graag aan via secretarismr@vskennemerland.nl. 
 

Medezeggenschapsraad Vrije School Kennemerland 

Wij stellen ons graag voor. 

 
Bovenste rij: Wichert de Jong, Jacob Tas. Onderste rij: Polle Potters, Margriet van Herk en Diane Kleinhout 

Ik ben Wichert de Jong, en sinds een jaartje lid van de MR. Ik heb een dochter in klas 5 bij 
juf Erna, en een zoontje in klas 1 bij juf Monique. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen aan 
onze school door het bestuur, de leerkrachten en de ouders te helpen met allerlei 
onderwerpen, die van belang zijn om op school een veilig en optimaal leer- en werkklimaat 
te garanderen voor iedereen. Ik zie graag dat onze kinderen een zo goed mogelijke basis 
krijgen voor hun toekomst. Als lid van de MR zorg ik voor een kritische en constructieve blik. 
Ik neem graag de input vanuit de ouders mee, dus spreek ons aan of stuur een berichtje 
naar de MR! Tot op het schoolplein! 
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Mijn naam is Jacob Tas en ik ben getrouwd met Sally, wij zijn de ouders van Sander (uit 
klas 3 met meester Job en juf Markina). Ik werk bij de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij in IJmuiden. We wonen sinds een paar jaar in Haarlem en zijn verhuisd vanuit 
Londen. In Engeland wonen mijn drie oudere dochters, Coco, Minouche en Robijn. Alle drie 
hebben zij de vrije school gedaan en ik heb 8 jaar in het schoolbestuur gezeten (grootste 
deel als voorzitter) van de vrije school St Paul’s Steiner School in Londen. Ik heb mij kandidaat 
gesteld als lid van de medezeggenschapsraad omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan 
het succes van onze school. Ik ben ervan overtuigd dat we met de ouders, leerkrachten en 
kinderen samen onze vrije school Kennemerland vormen. Graag hoor ik van andere ouders 
als ze complimenten hebben voor de school of opmerkingen ter verbetering of vragen 
hebben zodat ik die in kan brengen tijdens ons overleg met de directie. 

Ik ben Polle Potters en sinds dit schooljaar lid van de MR. Al 12 jaar werk ik op Vrije School 
Kennemerland en nu voor het eerst lid van de MR. Ik ben meester van de tweede klas en 
samen met Hannah Bellinkx ouders van 3 kinderen, de twee jongsten in klas 4 en klas 1. Ik 
werk ontzettend graag op deze school en ik vind het leuk om nu de MR te versterken en zo 
de school te dienen. Ik zie het als een uitdaging om onze gemeenschap, de kinderen, de 
ouders en de collega’s zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd te krijgen. 

Ik ben Margriet van Herk en begonnen aan mijn 2e termijn als MR lid. Met veel plezier 
werk ik 3 dagen per week in de middelste kleuterklas (naast Mieke) en 1 dag als coach voor 
stichting Ithaka (begeleiding startende leerkrachten). Ik denk graag mee over de organisatie 
van onze mooie school. Wat gaat al goed en wat kan misschien nog beter? Hoe betrekken 
we de ouders en collega’s bij het bepalen van onze koers? Hoe is de communicatie? Het is 
fijn om hier namens de personeelsgeleding aan bij te kunnen dragen. 

Ik ben Diane Kleinhout. Ik ben sinds begin 2020 lid van de MR en vanaf vorig schooljaar 
ook voorzitter. Ik heb drie dochters waarvan de twee jongsten in klas 1 en 3 zitten en de 
oudste op de middelbare school. De MR praat en beslist namens alle ouders en 
leerkrachten mee over onderwerpen zoals de schooltijden, studiedagen, de formatie en de 
besteding van het geld van het Nationaal Programma Onderwijs. Met de MR proberen we 
de directie te helpen, soms scherp te houden en als klankbord te dienen, in goede harmonie 
en in verbinding met elkaar. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een 
vrijeschoolgemeenschap waar het fijn en goed is voor kinderen, leerkrachten en ouders. 

 
Vriendelijke groet van de MR-team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Terugblik boekenmarkt en dank! 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle mooie boeken die zijn ingebracht voor de 
boekenmarkt. Het was een heerlijke ochtend, kinderen speurden naar goede vondsten en 
liepen aan het eind van de markt met een stapel vers gekochte boeken onder hun arm. De 
opbrengst zal verdeeld worden: een deel voor nieuwe school-leesboeken en een deel voor 
het kamp van klas 6. De overgebleven boeken worden goed gesorteerd op bruikbaarheid 
op school en de rest zal daarna naar de kringloopwinkel worden gebracht. 

Herfstgroeten, 
Juf Janne 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herhaling: De tuingroep komt bij elkaar 29 

oktober 

Zaterdag 29 oktober komt de tuingroep bij elkaar van 9:00 tot 11:30 
uur. Iedereen is van harte welkom! 

 

Vrije muziekschool Haarlem: Herfstconcert 

 

 



 

 

Herfstbazaar 5 november 

 

 


