
 

 

 

 

 

Van de rector 

(van Hanneke ten Hove) 

De afgelopen week hadden we een zeer druk bezochte Open Dag. Tussen 1 en 14 februari kunnen 

nieuwe leerlingen zich inschrijven en dat worden dus spannende weken, maar tegelijkertijd hebben we 

er het volste vertrouwen in dat we weer 145 leuke leerlingen gaan krijgen. 

Deze week is een vreemde week met lege scholen in Nederland. Op het station is het zelfs het rustig, 
omdat veel ouders waarschijnlijk vrij hebben genomen. In onze school staken veel docenten, maar er 
is ook een deel dat niet staakt. De lessen van stakende collega's hebben we laten vervallen en dat 
betekent dat er slechte en in sommige situaties behoorlijk onmogelijke roosters zijn. We kunnen en 
willen echter docenten die wel werken hierin niet belemmeren. 
We hebben wel wat activiteiten die normaalgesproken tijdens de lessen zouden plaatsvinden, op deze 
dagen gepland en dat is dan weer mooi meegenomen. 
Ik hoop van harte dat de politiek zoekt naar langetermijninvesteringen voor het onderwijs en dat er 
nagedacht wordt over mogelijkheden om het lerarentekort terug te brengen. Dit laatste punt is ook een 
taak voor het onderwijsveld zelf, want we kunnen niet alles aan de politiek overlaten. Helaas brengt 
het onderwijs zichzelf met deze stakingsacties niet meteen als aantrekkelijk beroepsveld in het nieuws 
en dat terwijl er zo veel positiefs te vertellen valt over werken in het onderwijs! 
 
Dat brengt mij bij de tevredenheidspeilingen die gedaan zijn dit jaar. Een enorme vragenlijst (veel te 
lang vinden wij zelf) die 30% van u heeft ingevuld. Daar komen we goed uit, want u geeft ons een 8,1 
en daar zijn we trots op. Ik heb echter ook de opmerkingen gelezen en daar staan soms hele rake 
dingen in die we ons zeker aantrekken: 
 
Ik heb u al meerdere malen geschreven dat we zoekende zijn met de Nieuwsbrief. Ik ben me ervan 
bewust dat de nieuwe opzet niet brengt wat we ervan verwachtten en we denken er dus goed over na 
hoe we ons daarin kunnen verbeteren. 
 
Door de Google-agenda kunnen ouders niet meer zelfstandig meekijken met het huiswerk. Natuurlijk 
kunt u wel met uw zoon of dochter meekijken in de agenda zelf. Elk systeem van registratie van cijfers 
en huiswerk heeft zijn voors en zijn tegens. Wij hebben heel bewust gekozen voor de Google-agenda 
om redenen die ik eerder aan u heb gemeld. Aanvankelijk barstte er onder leerlingen een storm van 
kritiek los, maar we krijgen nu ook al te horen dat ze het wel prettig vinden dat alles bij elkaar in één 
agenda staat. 
Een aantal van u gaf aan dat bepaalde documenten niet op de site stonden. Die staan er wel, achter 
de inlog onder documenten.  
 
Zorgelijk is dat een aantal van u heel kritische opmerkingen maakt over de kwaliteit van sommige 
docenten. Deze opmerkingen nemen wij heel serieus, samen met de docentevaluaties van leerlingen 
die deze en volgende week worden gedaan en de lesbezoeken die wij als schoolleiding doen, en het 
cijferbeeld dat we heel nauwgezet volgen. We voeren gesprekken met docenten bij wie wij vinden dat 
dat nodig is, zoeken naar begeleidingsmogelijkheden en in een uitzonderlijk geval stoppen wij de 
samenwerking. Gelukkig worden er ook veel positieve opmerkingen gemaakt en dat is heel terecht. 
De uitslag van de peilingen bespreken wij in de MR. 
 
 

 



Bezoek Angstfabriek en bezoek Businesscompetitie aan de Tilburg University 
klas 5 
 
Op de site vindt u informatie over het bezoek van klas 5 aan de Angstfabriek en over het bezoek, 
wederom van klas 5, aan de businesscompetitie aan de Tilburg University: 
https://www.haganum.nl/inlog-haganum/  
 
Omdat het nieuws achter de inlog betreft, kan ik u niet direct daarnaartoe leiden. Maar nogmaals: we 
denken hard na over een verbetering van de informatie van het nieuws. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Er is weer veel kleding achtergelaten op school. De bakken zitten vol. In de voorjaarsvakantie gaat 
alles weer naar een goed doel. Leerlingen kunnen tot en met vrijdag 21 februari kijken of er nog iets 
bij ligt wat ze terug willen hebben. Na de voorjaarsvakantie is het niet meer traceerbaar.  
 

 
Uitnodigingen 
 
Tot slot wil ik u uitnodigen voor twee avonden: 
 
Op 10 februari hebben wij een voorlichtingsavond over alcohol en drugs. Deze volgt op de 
voorlichting over dit onderwerp in klas 2 en 3. Wij denken dat het heel belangrijk is dat u zich op de 
hoogte blijft stellen van de uitdagingen en ontwikkelingen in Den Haag en daarom hebben we voor dit 
onderwerp gekozen. 
 
Op 10 maart komt de nationale ombudsman, de heer Van Zutphen, alsnog naar onze school. In 
december had hij zijn been gebroken en moest hij verstek laten gaan. 
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