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Oudernieuwsbrief 

februari 2020 

_________________________________________________ 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De dagen worden alweer langer en wat heb ik zin in het voorjaar. De voorjaarsvakantie 

staat voor de deur, tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en voor sommige onder ons 

carnaval vieren.  

 

Na een zorgvuldige werving en selectieprocedure is er een zeer geschikte kandidaat 

gevonden. Helaas kan ik nog niet vertellen wie het is omdat in de voorjaarsvakantie eerst 

nog het arbeidsvoorwaarde gesprek zal plaats vinden. Als dit gesprek positief verloopt kan ik 

u binnenkort mededelen wie de nieuwe teamleider gaat worden. Het team van Het Duin was 

in ieder geval unaniem enthousiast.  

 

Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie! 

 

Natascha Niemeijer (a.i. teamleider Het Duin) 

 

Intern begeleiding op Het Duin 

Johan van de Scheur intern begeleider heeft Het Duin verlaten en heeft naar veel wikken en 

wegen besloten terug te gaan naar het regulier basisonderwijs. Hij heeft een nieuwe 

uitdaging gevonden op een basisschool in Amsterdam. Daardoor kwamen wij per 1 februari 

te zitten met een vacature. We hebben van 1 baan twee part time banen gemaakt. Na een 

zorgvuldige werving en selectie kan ik u vertellen dat we twee geschikte kandidaten hebben 

gevonden. Op 1 februari is Karin Dierkx gestart als intern begeleider zij is een interne 

kandidaat en is al werkzaam als leerkracht op Het Duin. Op 30 maart start een externe 

kandidaat als tweede intern begeleider haar naam is Aniek Frankort. Conny Albers intern 

begeleider van de Oeverpieper zal Het Duin ondersteunen totdat Aniek gaat starten. Op deze  

wijze hebben we volledige bezetting.  

 

Verbouwing van Het Duin gaat van start in meivakantie 

Eindelijk is het dan zo ver. De kleine verbouwing en opfrisbeurt van Het Duin gaat starten in 

de meivakantie. De volgende gebieden worden verbouwd; entree, administratie, 

conciërgeplek, personeelskamer, aula/restaurant. Doel van de verbouwing is een algehele 

opfrisbeurt en het creëren van extra leerwerkplekken voor leerlingen. Waar leerlingen 

prakrijk ervaring kunnen op doen. Er komt bijvoorbeeld een receptie waar leerlingen leren te 

werken als receptionist(e). De verbouwing zal na de meivakantie nog voor wat overlast 

kunnen zorgen en zal niet geheel klaar zijn en afgemaakt worden in de weken na de 

meivakantie. Dit vraag flexibiliteit van leerlingen en personeel. Het is voor een goed doel een 

mooiere school met meer leerwerkplekken. 

 

Uitslag ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek 

De uitslag van het ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek is dinsdag 18 februari 

besproken met de MR. Van de uitslag is een analyse gemaakt en n.a.v. deze analyse zijn 

actiepunten geformuleerd die mee worden genomen in het jaarplan en het schoolplan. De 

uitslag van het onderzoek is binnen gekomen in maart 2019. Door de wisseling van 

teamleider en werkdruk heeft het even geduurd voordat ik de analyse kon maken.  

 

Oudertevredenheid 

Rapportcijfer algemene tevredenheid ouders 

Benchmark 2018 Het Duin 2018 Het Duin 2016 Benchmark 
2016 

7,55 7,58 7,4 7,57 
Benchmark= alle scholen van SSOL 
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Achtergrondgegevens 

Het Duin heeft in november 2018 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling die is 

uitgezet door Scholen met Succes. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 36 van de 

95 ouders deelgenomen. Het responspercentage is 38%. Het betrouwbaarheidsniveau 

van de uitslag dient derhalve met enig terughoudendheid te worden geïnterpreteerd 

vanwege de lage respons. Aandachtspunt voor de volgende meting in 2020 is na te 

denken hoe we het respons percentage kunnen verhogen. Actie 1.  

 

Algemene tevredenheid 

De algemene tevredenheid van ouders wordt uitgedrukt door middel van een 

rapportcijfer dat ouders toekennen aan de school. Het rapportcijfer in 2018 is hoger dan 

het rapportcijfer in 2016. 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,55. Het Duin scoort 

gemiddeld 7,58 op vraag 71. De waardering van de ouders voor Het Duin is daarmee 0,03 punt hoger dan het 

landelijk gemiddelde.  

‘Top 10’ Tevredenheid  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Referentie  

Pluspunten  Het Duin  Alle scholen  

1. Hoe tevreden bent u over de huidige schooltijden?  100%  92%  

2. Hoe tevreden bent u over de inrichting van het klaslokaal?  97%  92%  

3. Hoe tevreden bent u over hoe het klassenteam naar u 

luistert?   
94%  90%  

4. Hoe tevreden benut u over het bevorderen van de 

zelfstandigheid?  
94%  90%  

5. Hoe tevreden bent u over de netheid binnen de school?   94%  91%  

6. Hoe tevreden bent u over hoe het klassenteam omgaat met 

uw kind?  
94%  91%  

7. Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de 

leerkracht?  
92%  94%  

8. Hoe tevreden bent u over de communicatie w.b. de OPP 

bespreking?  
92%  79%  

9. Hoe tevreden bent u over de speelmogelijkheden op het 

plein?  
92%  82%  

10. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor normen en 

waarden?  
92%  90%  

  

 

‘Top 10’ Ontevredenheid  

       

  

  

  

  

  

Referentie  

Verbeterpunten  Het Duin  Alle scholen  

1. Hoe tevreden bent u over de informatie over wat er op school 

gebeurt?  
25%  14%  

2. Hoe tevreden bent u over de leesbaarheid van het OPP?  19%  18%  

3. Hoe tevreden bent u over de aandacht w.b. het 

bewegingsonderwijs?  
17%  9%  

4. Hoe tevreden bent u over de veiligheid op het plein?  17%  10%  
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5. Hoe tevreden bent u over de aandacht betreffende het 

voorbereiden op vrijetijdsbesteding?  
14%    

  

  

  

  

  

7%  

6. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?  14%  11%  

7. Hoe tevreden bent u over de geplande studiedagen?  14%  21%  

8. Hoe tevreden bent u over de informatie op de (ouder)website van 

de school?  
14%  12%  

9. Hoe tevreden bent u over de aandacht w.b. de cognitieve vakken 

lezen, taal, rekenen)?  
14%  11%  

10. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor uitstapjes en 

excursies?  
11%  10%  

 

Procesgang: 

1. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse wordt gedeeld en besproken met het team. Team 

wordt betrokken bij analyse. Er wordt besproken welke punten er moeten worden 

meegenomen worden in het plan van aanpak. Afgerond 

2. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse wordt gedeeld en besproken met MR van 17 februari 

2020 omdat er geen ouderraad is. 

3. Teamleider maakt actiepunten lijst, deelt deze met team, MR en ouders middels 

oudernieuwsbrief. 

4. Teamleider neemt acties op in het jaarplan en schoolplan. 

5. Teamleider slaat kwantitatieve- en kwalitatieve analyse en actiepunten op in een digitale en 

fysieke map voor opvolger zodat de volgende peiling hierin opgenomen kan worden in 2020. 

6. Teamleider deelt kwantitatieve- en kwalitatieve analyse en actiepunten met sectordirecteur 

en bestuur. 

 

Actiepunten: 

1. In 2020 meer aandacht geven middels vooraankondiging dat er tevredenheidsonderzoek zal 

worden afgenomen. Het invullen van de het tevredenheidsonderzoek koppelen aan een 

ouderavond en ouders vragen het die avond in te vullen. 

2. 94% van de ouders (score 3,06) tevreden over de “Netheid binnen de school”. De score is wel 

gedaald t.o.v. 2016. Netheid binnen de school blijft een aandachtpunt. Voor de verbouwing 

die zal gaan plaatsvinden in de meivakantie van 2020 zal er flink moeten worden opgeruimd 

binnen de school. Op deze manier zullen we aandacht geven aan dit item. 

3. Ouders zijn ontevreden (17%) over de veiligheid op het plein. Het team wil dit onderdeel 

graag opnemen in het schoolplan 2020-2024 i.c.m. hoe om te gaan met de pauzes. 

4. Ouders zijn minder tevreden over vraag 25 ”de aandacht voor uitstapjes en excursies”. Dit 

item scoort minder goed dan in 2016 en wijkt negatief af van de benchmark. 

Het team geeft aan dat er door de wisseling van directies en de onrustige periode op school 

er geen kamp is geweest en er minder excursies zijn geweest met leerlingen. Het team heeft 

dit actiepunt opgepakt in de verschillende bouwen. Team is hier mee aan de slag gegaan in 

de bouwvergaderingen. Ook het schoolreisbeleid is bekeken en herschreven. Het is de 

bedoeling dat iedere leerling op Het Duin 1x op schoolkamp gaat. Het schoolkamp zal plaats 

vinden in het tweede leerjaar. Inmiddels zijn er excursies geweest naar met de BGC 

schoonmaak naar afvalzuiveringsinstallatie in Katwijk, is er een bezoek gebracht naar het 

LUMC Leiden naar schoonmaakbedrijf Hago en staat er voor de onderbouw een excursie 

gepland naar Amsterdam naar het Rijksmuseum en een rondvaart de grachten met als thema 

de Gouden eeuw. Hieraan is ook een lessenserie gekoppeld. Er volgende nog meer excursies 

dit schooljaar en in de toekomst. 
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5. Relatief veel ouders zijn ontevreden t.a.v. de “Leesbaarheid van het OPP” (19%).  

Het team herkent dit. Door de vele wisselingen in ib en directie zijn afspraken verwaterd. 

Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Het team heeft zelf ook behoefte aan duidelijkheid 

over het proces en het format. Ib zal ervoor zorgen dat de procedure rondom het OPP weer 

duidelijk wordt. De procedure zal in schooljaar 2019-2020 worden nagelopen. Het format 

wordt nog niet aangepast omdat er vanuit het bestuur in overleg met alle scholen een 

eenduidig format gaat komen. Wanneer is nog niet duidelijk. Het team geeft aan dat het 

behoefte heeft aan een duidelijke handleiding OPP, afstemming van het OPP en het 

transitieplan. Ook ligt er een wens om te kijken om portfolio opnieuw in te voeren. 

6. Ouders zijn ontevreden t.a.v. “Informatie over wat er op school gebeurt (25%). Dit wijkt ook 

af van de benchmark. Het team herkent dit en geeft aan dat het jammer is dat er geen 

portfolio meer is. Een wens van het team is om over dit onderdeel met elkaar het gesprek 

aan te gaan tijdens een studiedag. 

Daarnaast is er een pilot geweest op de Duinpieper met de Parro app. De Parro app draagt 

bij aan ouderbetrokkenheid en een betere communicatie tussen ouder en leerkracht in een 

veilige omgeving. Middels Parro hebben ouders en leerkrachten alle belangrijke en leuke 

informatie bij de hand, netjes verzameld in één app. Ze kunnen elkaar op de hoogte houden 

met foto’s en belevenissen. Daarnaast is het mogelijk om via Parro groepsbrede 

mededelingen en persoonlijke berichten te versturen.  Parro helpt ook bij het organiseren 

van activiteiten, het regelen van vrijwilligers en het maken van een rooster voor 10-

minutengesprekken. Ouders kunnen via de agenda van Parro het overzicht behouden en zich 

direct inschrijven. De pilot is goed bevallen en de app is inmiddels ingevoerd bij de 

Duinpieper. Op Het Duin zal de Parro app worden geïmplementeerd in maart 2020. 

7. Bij het onderdeel “Hoe tevreden bent u over het werk van de MR geeft 75% van de ouders 

aan dit niet te weten. Dit onderdeel is bespreken met de MR op MR-vergadering va 17 

februari 2020. De MR gaat 3x per jaar ouders op de hoogte houden over de stand van zaken 

middels een rubriek in de oudernieuwsbrief of middels de Parro app.  

 

Leerlingtevredenheid 

Achtergrondgegevens  

Eind 2018 heeft Het Duin deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.  Van deze school hebben 74 

leerlingen de vragenlijst ingevuld. De uitslag is beter dan de vorige peiling. We zijn trots op deze uitslag als 

team. 

De uitslag is besproken met de leerlingen uit de leerlingenraad dinsdag 18 februari. In de leerlingenraad zit 1 

leerling uit iedere groep. Totaal 7 leerlingen. De leerlingen herkennen zichzelf in de uitslag. Er is extra stil 

gestaan bij het item veiligheid. Leerlingen gaven aan dat ze zich veilig voelen en dat dit gevoel is toegenomen 

de afgelopen jaren. Leerlingen gaven ook aan dat er goed wordt gereageerd en gehandeld bij een pestincident.  

 

Referentiegroep  

De resultaten van Het Duin worden per vraag vergeleken met de andere scholen van SSOL.  

  

Tevredenheid  

69% van de leerlingen geeft de school een groene smiley,(tevreden) 19% een zwarte (neutraal)en 4% een rode 

(ontevreden). 

  

Het klaslokaal  

De meeste leerlingen hebben een vaste plek in de klas en zijn hier ook tevreden mee. Ook geven de meeste 

leerlingen aan het (wel) netjes te vinden in de klas. 12% van de leerlingen geeft aan dat er niet genoeg 

computers in de klas zijn. De meeste leerlingen geven aan goed te kunnen leren in de klas.  
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Zorg en begeleiding  

De meeste leerlingen zijn tevreden over hun juf/leraar; ze krijgen hulp als ze erom vragen, krijgen vaak een 

compliment, kunnen terecht met hun problemen en ze worden gelijk behandeld. De meeste leerlingen geven 

aan dat de juf/leraar hen vraagt wat ze willen leren.  

  

Onderwijs  

De meeste leerlingen hebben het naar hun zin in de klas, 4% van de leerlingen zegt het niet naar hun zin te 

hebben. 43% van de leerlingen krijgt zijn/haar taken binnen de tijd af, 46% soms en 7% niet. 84% vindt dat ze 

veel leren op school. Ruim twee derde van de leerlingen zegt zich (weleens) te vervelen op school. De meeste 

leerlingen geven aan rustig aan het werk te zijn in de klas (77% en 20% soms).  

  

Verschillen tussen leerlingen  

De meeste leerlingen vinden dat de juf/leraar aardig tegen hen en de andere leerlingen is.  91% van de 

leerlingen geeft aan in hun eigen tempo te kunnen werken in de klas.  

  

Veiligheid  

De regels zijn bij de meeste leerlingen goed duidelijk, al geeft 14% aan niet te weten waar deze regels hangen. 

Ook geeft 64% aan dat deze regels samen zijn opgesteld met de juf/leraar. 30% van de leerlingen geeft aan wel 

eens bang te zijn op school, 32% zegt wel eens gepest te worden. Als er ruzie is tussen de leerlingen, vinden de 

meeste leerlingen wel dat de juf/leraar daar goed mee omgaat. 

 

Ingezonden vanuit de groepsleerkrachten 

 

Onderbouw 

We willen eerst nog even terugblikken naar voor de kerstvakantie. Met 3 onderbouwgroepen 

en de gemengde bouw hebben we een fantastische kerstviering gehad. We hebben eerst met 

elkaar geluncht met alle lekkere dingen die de leerlingen hadden meegenomen. Daarna 

hebben we een sfeervolle viering in de aula gehad met elkaar. Dat was een fijn samenzijn.  

Na de kerstvakantie zijn we weer fris en fruitig aan de slag gegaan.  

 

Er is de afgelopen weken weer druk gewerkt aan de doelen van rekenen, taal en sociale 

vaardigheden. In elke klas wordt er gewerkt aan de Vreedzame school. De thema’s zijn in 

elke klas hetzelfde, de uitvoering kan per niveau verschillend zijn. Maar op deze manier 

heeft het wel een doorgaande lijn door de hele school.  

 

Vanaf 21 januari zijn alle leerlingen van de onderbouw en de gemengde bouw onderverdeeld 

in 4 groepen. 3 weken lang gaan we workshops volgen. De eerste keer is inmiddels geweest 

en het was een groot succes. De workshops zijn: dansen, kickboksen, keramiek en 

schilderen. De leerlingen hebben van tevoren mogen aangeven wat zij leuk vonden en gaan 

hier 3 keer mee aan de slag. Zie de foto’s voor een indruk van de eerste keer.  

In OB2 is vorige week een nieuwe leerling begonnen in de klas, zij komt uit Jemen. Hopelijk 

heeft zij het snel naar haar zin op school.  
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Museumbezoek OB1, OB2, OB3 en GB 

Op donderdag 26 maart staat er voor de onderbouwklassen en gemengde bouw (OB1, OB2, 

OB3 en GB) een excursie gepland naar Amsterdam! 

We gaan die dag met een touringcar richting het museumplein. Daar hebben we eerst een 

rondvaart door de mooie grachten van onze hoofdstad. Vervolgens krijgen we een 

rondleiding door het Rijksmuseum. We krijgen daar de tour “proef de Gouden Eeuw” waarbij 

we al onze zintuigen gaan gebruiken tijdens het bezichtigen van diverse schilderijen en 

andere kunstvoorwerpen. Daarna gaan we weer terug naar school, en zullen voor drie uur 

thuis zijn zodat de leerlingen op de gewone manier naar huis kunnen.  

In aanloop van onze excursie gaan we in de klassen ook werken met het thema kunst en de 

Gouden Eeuw. Als u thuis boeken, schilderijen of andere voorwerpen heeft die we in de klas 

mogen gebruiken en aansluiten bij ons bezoek aan Amsterdam dan horen we dat graag. 

 

MB1 

In MB1 is juf Eef helaas nog ziek. Wij wensen haar beterschap. Helaas kon juf Karin haar niet 

langer blijven vervangen op maandag en vrijdag. Nu zijn meester Siebe en meester Oscar er 
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naast juf Petra. De jongens van MB1 gaan heel goed om met deze wisseling. MB1 heeft op 

maandag en donderdag leerwerkplekken. 

Je ziet hier dat ze steeds beter weten, wat ze moeten doen. Ze helpen elkaar. Dit is goed om 

te zien. Het is een hechte gezellige en lieve groep jongens bij elkaar. We bespreken veel 

dingen, om meer kennis van elkaar en de wereld te krijgen. 

Vorige week hebben de jongens geoefend met telefoneren. Dit was natuurlijk grappig om te 

oefenen. Wat zeg je nou eigenlijk als je de telefoon opneemt. Best lastig soms. 

 

MB2 

Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

In onze groep zijn er gelukkig geen vermiste vingers na de jaarwisseling en iedereen is weer 

uitgerust aan het nieuwe jaar begonnen.  

Bij de Vreedzame School hebben we met elkaar situaties uitgespeeld waarin je een klein 

conflict moest oplossen. Heel knap hoe de leerlingen met elkaar steeds weer een oplossing 

konden bedenken voor de problemen. Met allebei een beetje geven en nemen, kom je vaak 

een heel eind. Nu maar hopen, dat dit in een echte situatie ook steeds beter lukt, want daar 

oefenen we voor. 

Onze groep heeft zich de afgelopen twee weken ook beziggehouden met het tellen en leren 

herkennen van de vogels rond de school. In kleine groepjes hebben we afgelopen woensdag 

op verschillende plekken een half uurtje geteld voor de nationale Schooltuinvogeltelling. De 

resultaten: Huismus (2), Roodborst (4), Turkse tortel (5), Kauw (14), Spreeuw (2), Merel (4), 

Koolmees (5), Winterkoninkje (1), Vink (3), Houtduif (5), Ekster (6), Halsbandparkiet (1) en 

Zilvermeeuw (3). 

 

 

 

 

                       

 

Binnenkort gaan de meeste leerlingen ruilen van LOL-plek. Er zijn er ook een paar die blijven, 

omdat ze dat zelf graag wilden of omdat er op die plek nog genoeg te leren valt. 

 

Buitengym op het Vuurtorenplein in Noordwijk: 

 

 

 

GB 

Zoals u weet heeft juf Evelien in december een dochtertje gekregen: Amelle. We hebben in de 

klas het geboortekaartje bekeken. Er staan een hoop getallen op! Kunnen we de getallen 

herkennen? En wat betekenen ze allemaal? Naar aanleiding daarvan hebben we het over 

gewicht, meten en inhoud. Een baby moet goed drinken om te groeien. Wij moeten ook goed 

drinken, wel 10 kopjes per dag hebben we uitgerekend! We leren begrippen meer, minder, 

vol, halfvol aan de hand van inhoud van flesjes, kopjes en bekers.  

 

 

Op 22 januari hebben we een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Twee leerlingen uit 

de klas lopen hier stage en hebben ons een rondleiding gegeven. Van tevoren hadden we 
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een paar vragen bedacht die we konden stellen. Er waren kippen, een koe, geiten, konijnen 

en twee ezels die ons ook nog even gedag zeiden. De poezen waren erg lief en werden 

uitgebreid geaaid, de andere kleine dieren konden we helaas niet aaien want die vinden dat 

niet zo leuk.  

Ook hebben de leerlingen meegedaan aan verschillende workshops die ze zelf mochten 

kiezen. Er is gedanst, geschilderd en gewerkt met keramiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kunstwerken in de maak    boomwhackers 

 

Wij gebruiken sinds kort boomwhackers in de klas. Dit is best even wennen maar met het 

digibord erbij weten we precies wanneer we ons instrument kunnen gebruiken. Het gaat elke 

week een stukje beter.  

Sinds januari heeft ook GB weer gymlessen op maandag. Denkt u er aan gymspullen mee te 

geven? Wij hopen over een poosje ook op donderdag te gaan gymmen, als dat zover is hoort 

u dat van ons. 

 

BB 

Sinds enige tijd volgen vier teamleden (leerkrachten en de stagecoördinator) die nauw bij de 

Bovenbouw betrokken zijn, de cursus arbeidstoeleiding.  

In deze training is er veel aandacht voor de motivering en coaching van de leerlingen, het 

voeren van gesprekken, het aangaan van verbindingen met stagepartners, zoals bedrijven en 

zorginstellingen, het partnerschap met ouders, het onderhouden van contacten en ‘alles’ 

over wet- en regelgeving. 

Met name dat laatste onderwerp is een gecompliceerd lesonderdeel, maar wordt door de 

begeleidend Edunova-docent op een aantrekkelijke wijze in hapklare brokken aangeboden, 

zodat we daar toch veel (nieuwe) kennis over opdoen. 

Behalve dat de cursus zeer waardevolle informatie oplevert, biedt het ook nog een uitgelezen 

kans tot uitwisseling van ervaringen en kennis met medecursisten van o.a. de Korte 

Vlietschool uit Leiden.  

 

Bezoek aan afvalwaterzuiveringsinstallatie Katwijk 

Op dinsdag 21 januari jl. zijn wij met de leerlingen van de Branchegerichte opleiding 

schoonmaak naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Katwijk geweest. 

Wij werden ontvangen door een medewerker van het Hoogheemraadschap Rijnland die aan 

de hand van een landschapskaart ons het een en ander vertelde over welke 4 gemalen er 

binnen het Hoogheemraadschap vallen en wat de functie van deze gemalen is. Denk bv aan 

wanneer er veel regen valt en de kades cq dijken worden bedreigd door de regen, dat het 

water dan zo snel mogelijk naar zee moet worden geloosd.  

Voordat dit gebeurt moet het water wel eerst schoon gemaakt worden, want vuil water naar 

zee met alle bacteriën kan natuurlijk niet. Hoe dat in zijn werking gaat hebben we mogen 

zien tijdens de rondleiding. 

Zo wordt eerst al het afval uit het water gehaald, dan worden er de bacteriën aan toegevoegd 

die er later weer uit gehaald worden en dan wordt het water geloosd in de Oude Rijn om zo 

zijn weg te vervolgen naar de zee. 

Het was een zeer leerzame excursie waar de leerlingen veel geleerd hebben, vooral wat 

mogen we wel door de afvoer gooien en wat niet. 
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Bezoek aan schoonmaakbedrijf HAGO  

Op 4 februari jl. ben ik, Sharron Vaessen, met de leerlingen van de branchegerichte 

opleiding Schoonmaak een bezoek gaan brengen bij het schoonmaakbedrijf HAGO. 

HAGO maakt onder meer schoon in het LUMC te Leiden waar wij een kijkje mochten nemen 

achter de schermen. 

Bij binnenkomst werden wij ontvangen door de manager samen met de teamleider en 

werkvoorbereider. Hier kregen we een inleidend gesprek waarin wel duidelijk werd vertelt 

dat wanneer er geen schoonmakers zijn het ziekenhuis niet open kan zijn doordat er dan 

geen goede hygiëne aanwezig is waardoor patiënten nog zieker zullen worden. 

Hierna werden de schoonmaakjassen uitgedeeld en gingen we naar de 6
e

 etage waar we een 

kijkje op de afdeling kregen hoe de schoonmaak nu werkelijk gaat in een ziekenhuis. Aan 

welke veiligheidsvoorschriften ze zich moeten houden, want sommige patiënten zijn vatbaar 

of besmettelijk. De meeste stappen hadden onze leerlingen al geleerd echter wij werken op 

de traditionele manier en in een ziekenhuis werken ze met microvezeldoeken, dit is dan net 

even iets anders maar wel vergelijkbaar. 
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Hoe werkt de communicatie nu van de afdeling met de schoonmaker en hoe geven wordt dit 

aangegeven naar de werkvoorbereider.  

Ook werd er vertelt dat er volop doorgroeimogelijkheden zijn, je kan op deze manier verder 

leren op diverse onderdelen. De leerlingen kregen ook te horen dat wanneer ze hun 

basisdiploma hadden behaald zij, indien ze hier interesse in hadden, mochten komen 

stagelopen en wie weet zit er dan ook een baan in. 

Al met al een geslaagd werkbezoek met veel herkenning echter ook in het achterhoofd dat er 

toch ook wel werk aan de winkel is wil dit haalbaar zijn. 

 

 

 

 

           

 

          

 

 

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2019-2020 

 

• Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020  

• Studiedag: maandag 2 maart 2020  

• Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020  

• Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020  

• Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020  

• Studiedag: woensdag 20 mei 2020  

• Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020  

• Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020  

• Studiedag: dinsdag 2 juni 2020  

• Zomervakantie: vrijdag 17 juli 2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 28 augustus 2020 

 

 

 

 

 


