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Schoolvakanties en vrije dagen  
Maandag 22-08-2022 Eerste schooldag  

Maandag 19-09-2022 Studiedag 

Dinsdag 20-09-2022 Prinsjesdag 

Maandag 24-10-2022  
t/m vrijdag 28-10-22 

Herfstvakantie 

Maandag 05-12-22  Sinterklaas, groep 1-5 12 uur vrij 

Vrijdag 23-12-2022  Alle kinderen 12 uur vrij 

Maandag 26-12-2022 
t/m vrijdag 06-01-2023 

Kerstvakantie 

Maandag 09-01-23, dinsdag 10-01-23  Studiedagen 

Vrijdag 24-02-23 Studiedag 

Maandag 27-02-2023 
 t/m  vrijdag 03-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 07- 04-2023  Goede vrijdag 

Maandag 10-04-2023 2e Paasdag 

Maandag 24-04-2023 
 t/m vrijdag 05-05-2023 

Meivakantie 

Woensdag 17-05-2023 Studiedag 

Donderdag 18-05-2023  
t/m vrijdag 19-05-2023 

Hemelvaart 

Maandag 29-05-2023 2e Pinksterdag 

Vrijdag 07-07 2023  Studiedag 

Maandag 10-07-2023 Zomervakantie 

 

Verlof buiten de vakanties 
Het kan gebeuren dat uw kind om persoonlijke redenen buiten de schoolvakanties niet naar school 

kan komen. Als uw kind ziek is, naar de dokter of de tandarts moet, kunt u dit melden via Social 

Schools, absenties.  

Als er in de familie een sterfgeval of huwelijk is, kunt u verlof aanvragen via Social Schools, verlof. 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend. 

Nooit in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar of aansluitend aan andere schoolvakanties. 

Meer informatie vindt u op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-

van-school-aanvragen.htm 

  

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm
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Groepsbezetting 2022 – 2023 

 Leerkrachten  

1/2A Renate Greve Patricia van den Berg 

1/2B Patty Keislair Fabiënne van der Linden 

1/2D  Lotte Giezeman Patricia van den Berg 

1/2E Isabeau Verveer Evelien Brasem 

1C (0 groep 

Vanaf januari)  

Patricia van den Berg Mariëlle van Dijk 

1/2F Romana Pereira Tonnie Konings 

3A Zohra Moudian  

3B Sandra Paula Evelien van de Rest  

3C Marieke Neijs-Verriet Marja de Jager van Zijll 

4A Tineke Toet  

4B Angelique van der Luit Paul Aarts 

4C Dominique van Ee  

5A Vivian Krahmer Paul Aarts 

5B Debby Steentjes Lizanne Venema 

6A Levi van der Kaay  

6B Gijsje Simonis Niek Hoevenaars 

6C Margreet Petrarca Jiska van Solm 

7/8A Maaike van Tartwijk Anja van Tartwijk 

7/8B Diane Vierling Astrid Worst 

7/8C Marjenne van Rijn  

7/8D Joanne Venema Jiska van Solm 

7/8E Barbara Kaats Niek Hoevenaars 
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Overige teamleden 
Functie Naam, aanwezigheid 

Administratie, secretaresse 

directie, financieel 

Jennifer Vergeer 

Ma, di, wo, do 

Conciërge, coördinator TSO Fouzia Ouali 

Ma, di, wo, do, vr 

Onderwijsassistenten  groep 1-2 Milou Rabe 

Mariëlle van Dijk 

Leerkrachtondersteuner groep  3 Paul  van de Wal 

Leerkrachtondersteuner groep  4 Ellen Oostenbrink 

Onderwijsassistent groep  5 Valerie Zaalberg 

Leerkrachtondersteuner groep 6 Michelle Gordijn 

Remedial teaching groep 7/8 Lizzy de Wilde, Claire Snijders, Rianne Mallee 

Intern Begeleider groep 1-2 Sophie Reinders 

Ma,di,do,vr  

Intern Begeleider groep 3-4 Evelien van der Rest 

Ma, di, wo 

Intern Begeleider groep 5-6-7-8 Anja van Tartwijk 

Ma, wo, do, vr 

Uitvoering arrangementen Claire Snijders 

Ma, di, do 

Plusklas, deskundige meer- en 

hoogbegaafdheid 

Debby van Lochem 

Wo, do ochtend, vr 

Gymleerkrachten 3 - 8 Richard Veldhuis ma,di,do  Arjen Nauta vr 

Gymleerkracht 1/2 Wendy Stam Vr 

Rots- en Watertraining, 

uitvoering arrangementen 

Tineke Duys 

School Maatschappelijk Werk Nettie Nieuwenhuizen  Ma 

coördinator groep 1-2 Lotte Giezeman 

coördinatie groep 3-5 Sandra Paula, Angelique van der Luit, Vivian Krahmer 

coördinatie groep 6-8 Margreet Petrarca, Barbara Kaats, Anja van Tartwijk 

Adjunct-directeur Marjolein Boon 

Ma, wo, do, vr 

Directeur Myra Keizer 

Ma, di, do, vr 

Anti-pestcoördinatoren: 
Gijsje Simonis (bovenbouw); Debby Steentjes (middenbouw).  

Vertrouwenspersoon huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag: Anja van Tartwijk 
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Schooltijden 
We hanteren gespreide schooltijden voor verschillende groepen. U ontvangt afzonderlijk bericht over 

de tijden die voor de groep van uw kind gelden.  

De minimum lestijden (de tijden waarop iedereen binnen moet zijn) zijn als volgt: 

Maandag 08:45 uur tot 14:55 uur 

Dinsdag 08:45 uur tot 14:55 uur 

Woensdag 08:45 uur tot 12:25 uur 

Donderdag 08:45 uur tot 14:55 uur 

Vrijdag  08:45 uur tot 14:55 uur 

 

Social Schools 
Social schools is ons oudercommunicatieplatform.  Wanneer u Social Schools heeft geactiveerd kunt 

u: nieuwsbrieven ontvangen, berichten sturen naar medewerkers van de school,  oudergesprekken 

plannen, absentmeldingen doorgeven, verlof aanvragen en oudergelden betalen. 

Ziekmeldingen en andere absenties worden alleen via Social Schools in behandeling genomen. 

Als u telefonisch een vraag wilt stellen houd er dan rekening mee dat we tussen 08.20 uur en 08.50 

uur en tussen 14.45 uur en 15.10 uur minder goed bereikbaar zijn.  

Ouder-Kind-Leerkracht gesprekken 
Met instemming van de MR is afgelopen schooljaar besloten het ‘eindgesprek’ te schrappen. We 

hebben daarom gekozen voor de volgende opzet voor het schooljaar 2022-2023.  

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. U kunt in twee ronden 

kennismaken met de leerkracht(en) van de groep van uw kind(eren), onder het genot van een 

drankje. Daarnaast verzorgt de directie een algemene presentatie over de ontwikkelingen op school.  

Algemene informatieavond voor ouders: Donderdag 1 september 

 

Daarnaast zijn er twee ronden Ouder-Kind-Leerkrachtgesprekken, waarbij u als ouder samen met uw 

kind in gesprek kunt met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. 

 

OKL ronde 1:   tussen 14 en 25 november 

OKL ronde 2:   tussen 13 en 24 februari 

 

Inschrijving voor de OKL gesprekken wordt ruim van te voren bekend gemaakt via weekberichten en 

de Nieuwsbrief.  

 

Naast de hier genoemde gesprekken, vinden er op uitnodiging zorggesprekken en adviesgesprekken 

voor leerlingen van groep 8 plaats. Als u zelf een gesprek met de leerkracht van uw kind wil, kunt u 

dat natuurlijk altijd aanvragen.  
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Aan school verbonden kosten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTAANDE FINANCIËLE BIJDRAGEN ZIJN VRIJWILLIG 

Op de Maria Montessorischool proberen we de kosten voor ouders tot een minimum te beperken. 

De bedragen die we vragen, komen rechtstreeks ten goede van de leerlingen (zie onder) en worden 

niet uit andere bron gedekt. Wanneer weinig ouders betalen, zullen we daarom gedwongen moeten 

gaan bezuinigen op onderstaande posten.  

De vrijwillige ouderbijdrage  €  27 

Deze bijdrage wordt gebruikt om leuke extraatjes voor de kinderen te kunnen organiseren die niet 

zijn opgenomen in het geld dat de school van de overheid krijgt. Denk aan: boeken voor de 

mediatheek, sinterklaascadeautjes en het zomerfeest.  

IPC                            €  10 

Het onderwijs in het International Primary Curriculum kost extra geld.  Voor de IPC-units  moeten 

extra materialen worden aangeschaft, plannen we een extra uitstapjes en betaalt u voor het 

lidmaatschap van de vereniging die ons ondersteunt. 

Schoolreis groep 1 t/m 7 € 28 

Voor de groepen 1 t/m 7 worden traditiegetrouw eendaagse schoolreisjes georganiseerd. De 

ouderbijdrage hieraan is net kostendekkend.  

 

Kampweek groep 8  € 125 

Ook dit jaar gaat groep 8 weer naar ‘School in Bos’, dit keer in december. De kosten die de 

organisatie vraagt worden uit uw bijdrage betaald, de school betaalt het busvervoer. 

  

 

 
De Maria Montessorischool wil voorkomen dat ouders in 

financiële problemen komen door de kosten die school met zich 
meebrengt. 

Wanneer de hieronder genoemde bedragen voor u een 
probleem vormen, wijzen we u graag op het volgende. 

• De ouderbijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht om de 
ouderbijdrage te betalen. 

• Stichting leergeld kan u  helpen met deze kosten, maar ook 
met alle andere kosten die samenhangen met school, zoals 

kleding, schoolspullen etc. 

• Als u er daarmee nog niet uitkomt, kunt u een afspraak 
maken met Jennifer Vergeer. Zij kijkt samen met u wat de 

school financieel voor u kan betekenen. Ook kunt u 
eventueel een afspraak maken met schoolmaatschappelijk 

werk.  
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Overblijf  
Overblijven is niet verplicht maar bijna alle kinderen maken gebruik van de overblijf. De kinderen 

lunchen  in hun eigen klas met de leerkracht en gaan daarna  een half uur naar buiten onder 

begeleiding van 5  sportdocenten van Dino-sport en overblijfouders. We vragen hiervoor van ouders 

een bijdrage van € 125 voor een jaar. 

Wanneer u uw kind gebruik wil laten maken van de overblijf, zijn deze kosten verplicht. U kunt er ook 

voor kiezen uw kind op te halen voor de middagpauze. 

 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via Social Schools het  verzoek om de schoolkosten te 

betalen. Kinderen die later in het jaar instromen ontvangen een aangepaste factuur. 

Leden  MR 2022-2023 
Oudergeleding Personeelsgeleding 
Vincent Bovenlander Diane Vierling 
Annemiek Tasma-Andressen Joanne Venema 
Rody Grevenstette Marjenne van Rijn 

Resultaten van het onderwijs 
Zoals u in onze missie kunt lezen, hecht de Maria Montessorischool grote waarde aan optimale 

ontplooiing van elk kind. Dat betekent dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontdekken en verder 

kan ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen hun talenten op cognitief en sociaal gebied, maar zeker ook 

op sportief, creatief of technisch terrein.  

Toch zijn de resultaten in taal en rekenen natuurlijk belangrijk. De Inspectie van het Onderwijs 

hanteert daarvoor tegenwoordig de (internationale) referentieniveaus; deze worden gebaseerd op 

de eindtoets in groep 8. De Maria Montessorischool scoort daarop, gemiddeld gemeten over drie 

jaar, iets beter dan vergelijkbare scholen.  

Referentieniveau Maria Montessorischool Vergelijkbare scholen 

1F 97,10% 96,20% 

2F/1S 62,90% 62,50% 

Schooladviezen 2022 
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Schoolmaatschappelijk werk.  
Nettie Nieuwenhuizen is onze schoolmaatschappelijk werker. Op maandag is Nettie aanwezig op de 

Maria Montessorischool. Ze stelt zich hieronder voor:  

 Als schoolmaatschappelijk werker heb je een functie met veel verschillende taken, waardoor geen 

dag hetzelfde is. Het werken in de schoolomgeving vind ik erg prettig en gun de kinderen een fijne 

schooltijd. Daarnaast vind ik het belangrijk een goede samenwerking te hebben met ouders en andere 

betrokkenen rondom het kind. Het SMW is laagdrempelig en staat open voor vragen en zorgen van 

ouders over de sociaalemotionele ontwikkeling van kun kind, de opvoeding en/of thuissituatie. Samen 

kijken naar wat al gedaan is en wat goed gaat. Daarna kijken we wat nodig is om de situatie te 

verbeteren en bespreken nieuwe mogelijkheden. Het SMW werkt wijk-gebonden en kent daardoor de 

netwerkpartners. Dit maakt dat kinderen en de ouders zo dichtbij huis als mogelijk kunnen worden 

ondersteund. Wanneer u in contact wilt komen met het SMW kunt u dit doen op onderstaande 

contactgegevens Email adres: n.nieuwenhuizen@smw-basisschool.nl 

Parkeren bij de school 
Wij vragen iedereen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen vanwege de grote 

drukte tijdens het begin en eind van de schooltijden.  

Voor de fietsers zijn er rekken op het kleine  plein en bij de waterkant op het grote plein. Liever geen 

fietsen voor ” Knofje” plaatsen. 

Voor de school aan de Zevenwoudenlaan zijn 4 vakken voor de Kiss en Ride . Binnen de tijden die op 

het bord staan is het verboden hier auto's te parkeren. Wel mag u stoppen en kinderen in- en uit 

laten stappen. Ook zijn er 2 gehandicaptenparkeerplaatsen voor de school. Deze zijn speciaal 

aangelegd voor onze  school.  Zonder vergunning mag u hier op de aangegeven tijden niet parkeren. 

De boetes voor het fout parkeren op deze plekken zijn hoog en er wordt regelmatig op gehandhaafd.  

Contact met de school 
➢ Contact met de leerkracht: via Social Schools 

➢ Contact met Intern begeleiders: via Social Schools of telefoon 

➢ Contact met directie: via Social Schools of telefoon 

➢ Ziekmelden en absentmelden: via Social Schools 

➢ Verlofaanvraag: via Social Schools 

➢ Vragen over financiën, afspraken etc: Jennifer Vergeer, ma  t/m do 9 uur tot 14:30 en 15:30 

t/m 17 uur 

NB de school is rond de inloop en de uitloop telefonisch slecht bereikbaar.  
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Adressen  
 

Maria Montessorischool 
Zevenwoudenlaan 197 

2548 NT Den Haag 

070-3099335 

info@mmdenhaag.nl 

Directie 

directie@mmdenhaag.nl 

Medezeggenschapsraad 

Social Schools: medezeggenschapsraad 

Ouderraad  

Social Schools: ouderraad.  

 

Stichting de Haagse Scholen 
Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag 
070-3065200 
info@dehaagsescholen.nl 
 

Centrum Jeugd en Gezin, Schoolarts 
Bentelostraat 51, 2545 NT Den Haag 
0800 2854070 
cjg.jgz@denhaag.nl 
 

SPPOH 
Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 

Regulusweg 11 

2516 AC te Den Haag 

070-3156349 

info@sppoh.nl  

Stichting onderwijsgeschillen 
Postbus 851919 Ander letter type dan de rest 

3508 AD Utrecht 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Afdeling Leerplicht Gemeente Den Haag 
Postubus 12652 

2500 DP Den Haag 

www.denhaag.nl 

 

Inspectie van het Onderwijs 
Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

www.onderwijsinspectie.nl  

mailto:info@mmdenhaag.nl
mailto:directie@mmdenhaag.nl
mailto:info@dehaagsescholen.nl
mailto:cjg.jgz@denhaag.nl
mailto:info@sppoh.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.denhaag.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Naschoolse opvang/ BSO 
 

De volgende organisaties verzorgen voor onze school naschools opvang: 

 

   

 

 

 
De kleine aapjes  
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