
 
Nieuwsbrief 01 - 14 september  

Algemeen 

De zomervakantie ligt al weer een aantal weken achter ons en de eerste herfststorm              

hebben wij inmiddels voor de kiezen gehad. De nieuwe schooltijden voelen al vertrouwd             

en hebben naar mijn idee veel rust gegeven in de school. Na een korte briefing met het                 

team gaan de deuren om 8:20 uur open. Langzaam druppelen alle kinderen binnen.             

Inmiddels lijkt dit voor de meeste kinderen al een routine geworden. Aan het eten in de                

klas, met de eigen leerkracht, moeten sommige kinderen nog wel wennen. Als team             

evalueren wij de nieuwe schooltijden regelmatig en brengen wij zo nodig veranderingen            

aan in onze organisatie. Zo hadden wij nog geen concrete afspraken gemaakt over de              

organisatie van de pauzes bij hevige regenval. Inmiddels hebben wij daar afspraken over             

gemaakt. De kinderen blijven dan binnen bij de eigen leerkracht. Eventueel kunnen wij             

de kinderen op de later (droog) tijdstip even buiten laten rennen. Ze moeten ook hun               

energie kwijt kunnen. Dinsdag 19 september komt de werkgroep die de overgang naar             

de nieuwe schooltijden heeft voorbereid nog een keer samen om het proces te evalueren              

en eventuele knelpunten te bespreken. Na deze bijeenkomst volgt nog één bijeenkomst            

in december. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets delen met de werkgroep, laat               

het ons gerust weten. Dat kan via het mailadres van de school: directie@mlking.eu. 
 

Staking 5 oktober  

Donderdag 5 oktober is het de Dag van de Leerkracht. Op deze dag zal door               

medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden           

hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front,            

ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te             

zetten. Stichting Delta De Bilt ondersteunt de staking. Algemeen directeur Martin van            

Veelen heeft daar op de website van de stichting het volgende over geschreven: 

Helaas hebben de Wijzen uit Den Haag en de vakbonden nog geen overeenstemming 

over het extra budget voor de basisscholen om de salarissen te verhogen en de 

werkdruk te verlagen. Momenteel is het bod van de politiek te laag om serieus te 

nemen en hebben de vakbonden en het landelijk actiecomité donderdag 5 oktober 

uitgekozen om te gaan staken. Persoonlijk ben ik geen groot voorstander van 

stakingen, maar ik heb veel begrip voor de situatie van de leerkrachten in het 

basisonderwijs. Daarnaast zie ik ook het tekort aan leerkrachten toenemen en die 

trend moeten we keren. 

Stichting Delta De Bilt verleent medewerking aan de leerkrachten en gaat er dan ook 

van uit dat zij op 5 oktober geen les zullen geven. 

Wat zou het mooi zijn als voor die datum een echt bod verschijnt en dat de 

leerkrachten op de dag van de leraar (5 oktober) met plezier en vol vertrouwen in de 

toekomst ‘gewoon’ aan het werk zijn. 

Martin van Veelen 

Meer informatie op www.pofront.nl 

 

Ook op de Martin Luther Kingschool zal er op deze dag geen les worden              

gegeven. U dient zelf te zorgen voor eventuele opvang van de kinderen.  

Binnen het team hebben wij uitgebreid gesproken over de staking. In           

principe willen de meeste teamleden niet staken, echter de werkdruk is de            

laatste jaren zo hoog geworden dat wij geen andere mogelijkheid zien om            

dit aan politiek Den Haag duidelijk te maken. Daarnaast is het salaris de laatste jaren               

behoorlijk achter gebleven in tegenstelling tot de toegenomen verantwoordelijkheid en          

werkdruk door de invoering van passend onderwijs. Kinderen met extra zorgbehoefte           

werden in het verleden eerder doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Nu is dat in              

veel gevallen niet meer nodig en bieden wij als school die extra hulp. Dit heeft tot een                 
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forse toename van de werkdruk (en bijbehorende verantwoordelijkheid) geleid. De          

beloning van de leerkrachten is niet dienovereenkomstig gestegen.  

 

Regelmatig horen wij signalen dat het met die werkdruk wel meevalt: “Ze hebben ook              

zes weken zomervakantie.” Dat klopt. Maar in de schoolweken wordt er keihard gewerkt.             

Leerkrachten maken lange dagen. Vaak is dit niet zichtbaar voor de buitenwereld. Als             

voorbeeld wil ik de werkbelasting rondom het schrijven van rapporten onder de            

aandacht brengen. Voor het schrijven van het rapport is een leerkracht al gauw 30              

minuten per kind kwijt. Een korte opsomming van de werkzaamheden rondom de            

rapporten: 

- gegevens verzamelen 

- gegevens analyseren 

- handelingsplan opstellen 

- rapport schrijven 

- rapport printen 

- uitdraai van de rapporten in de mappen doen 

- kindgesprek voorbereiden 

- rapportgesprek voorbereiden 

- rapportgesprek voeren 

- rapportgesprek verwerken en eventuele vervolggesprekken voeren 

 

Voor zorgleerlingen komen daar extra gesprekken met begeleiders en ouders bij. Voor            

alle duidelijkheid: Dit is onderdeel van ons werk, wij doen dit met plezier. Een snelle               

rekensom leert dat een leerkracht hier 10 tot 15 uur mee bezig is. 
 

Echter, de gewone lesvoorbereidingen gaan ondertussen gewoon door. Daarnaast doen          

wij mee aan de kinderboekenweek, Sinterklaas en kerst moeten worden voorbereid etc.            

Deze opsomming is niet bedoeld als klaagzang, wij zijn ook niet zielig. Hopelijk kweekt              

deze inzage enig begrip voor de staking. 

 

In het onderwijs werken wij met een normjaartaak, daarin worden vrije dagen            

verrekend. Op jaarbasis werken wij evenveel uren als iemand buiten het onderwijs. Dit             

betekent dat een fulltimer bij benadering een 44-urige werkweek heeft. Daarmee worden            

de lange vakanties gecompenseerd. 

 

Wij gaan 5 oktober niet zitten duim draaien. Wij hebben afgesproken om deze dag als               

studiedag in te vullen. De school is volop in ontwikkeling en wij hebben nog vele               

ambities. Daar gaan wij mee aan de slag. Leerkrachten die willen staken en richting Den               

Haag afreizen krijgen hiervoor de ruimte.  

Wij vangen 5 oktober geen kinderen op.  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons gerust weten. 

 

Mededelingen 

- Komende week is de landelijke actieweek: Week tegen het pesten. Wij zullen hier 

in alle groepen aandacht aan besteden via de Kanjertrainingen. 

- Woensdag 27 september staat er een klusavond gepland. We kunnen nog wat 

extra hulp gebruiken. Wie kan ons helpen? We beginnen om 19:00 uur, later 

binnen komen wandelen is geen probleem. 

- Donderdag 28 september worden de groepsfoto’s gemaakt. Dit jaar geen 

individuele foto’s. 

- Dinsdag 3 oktober staat er een informatieavond voor groep 8 gepland. Michel 

geeft uitleg over de route naar het voortgezet onderwijs. We beginnen om 20:00 

uur. Ouders met kinderen in groep 7 zijn ook welkom om aan te schuiven. 

- Donderdag 12 oktober staat er een kijkmiddag gepland als afsluiting van de 

kinderboekenweek. U bent tussen 17:00 en 18:00 uur van harte welkom om naar 

het schoolwerk van uw kinderen te kijken. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen: 

Aan het begin van dit schooljaar hebben we weer een behoorlijk aantal nieuwe kinderen              

mogen begroeten. In groep 2 zijn Lana en Sophie gestart, in groep 3 Bart, in groep 4                 

Stella, in groep 5 Devi, Anna, Ghislaine en in groep 6 Tonia. 

Wij wensen alle kinderen een mooie tijd toe op de Martin Luther Kingschool. 

Ouders vragen zich wel eens bezorgd af hoe vol wij de groepen laten worden. Op deze                

vraag is lastig een antwoord te geven. Wij streven naar maximaal 30 kinderen per groep.               

Wij kijken altijd naar de groep en de mogelijkheden die wij hebben om de groep goed                

onderwijs te geven. Komt dit in gevaar dan kunnen wij geen extra kinderen toelaten in               

een groep. 

Op ons leerplein kunnen de kinderen vanuit verschillende groepen, onder toezicht van            

een leerkracht, zelfstandig aan de slag. Dit geeft meer ruimte in de jaargroepen zelf. In               

een volgende nieuwsbrief zal hier een toelichting op geven. 

 

Korfbaltoernooi: 

Het jaarlijkse korfbaltoernooi wordt weer georganiseerd door Tweemaal Zes. Het toernooi 

wordt buiten georganiseerd, kom in je sportkleren en houd rekening met het weer.  

Groep 3-4 hebben op woensdagochtend 27 september een spelletjesochtend.  

Groep 5-6 spelen op vrijdagochtend 29 september een korfbaltoernooi.  

De groepen verzamelen om 8.30 op school. Daarna vertrekken de klassen met de             

leerkracht richting de korfbalvelden. Het toernooi zal rond 12.00 uur afgelopen zijn. De             

leerlingen gaan daarna naar school toe en sluiten de schooldag af om 14.00 uur.  

Groep 7-8 spelen op vrijdagmiddag 29 september een korfbaltoernooi. Het toernooi           

begint in de middag en duurt tot ongeveer 15.30 uur! Dat betekent dat de klassen               

iets langer op school zijn. In de ochtend wordt er gewerkt en na de middagpauze gaan de                 

klassen met de leerkracht mee naar de velden van TZ. De fietsen mogen aan de hand                

meegenomen worden, zodat ze na het toernooi zelfstandig naar huis kunnen.  

Woensdag 27 september Groep 3-4 

Vrijdagochtend 29 september Groep 5-6 

Vrijdagmiddag 29 september Groep 7-8 tot ongeveer 15.30 uur! 

 

Bericht van de oudervereniging 

De Oudervereniging is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Dit bedrag is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 32,50 per 

kind. 

  

Van deze vrijwillige ouderbijdragen worden verschillende activiteiten mogelijk gemaakt, 

zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst en Slotdag, maar ook alle Masterclasses worden hier van 

bekostigd. Daarnaast proberen wij jaarlijks een bedrag vrij te maken dat school kan 

besteden aan school en de kids. Afgelopen jaar was dit een bedrag van € 2000. 

Voor alle activiteiten zijn hulpouders nodig. Hierbij kun je denken aan het versieren van 

school voor Sinterklaas of Kerst, maar ook het inkopen van de limonade en eten voor de 

Slotdagen Pasen of het inpakken van de kado’s voor Sinterklaas. Maar ook tijdens de 

Masterclasses assisteren of assisteren tijdens de Sinterklaasviering. Wij hebben een 

aantal ouders waar wij gelukkig al een beroep op kunnen doen, maar komen best veel 

handen te kort zo over het hele jaar. 

  

Wij vragen jullie om ons je e-mailadres door te geven (acticommlk@hotmail.com) zodat 

we in ieder geval per mail een directe oproep kunnen doen. Als we niet voldoende ouders 

hebben kunnen verzamelen gaan deze oproepen nog via Social Schools of de 

klassenouders, maar vooruitplannen is voor iedereen vaak prettiger. 
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Goede doelen 

De missie van onze school: “De school waar onze dromen werkelijkheid worden” sluit aan              

bij het goede doel dat wij als school steunen. Kinderen in oorlogsgebieden en             

ontwikkelingslanden hebben namelijk ook dromen. Wij willen dat de dromen van de            

kinderen die daar wonen ook werkelijkheid kunnen worden. Daarom staat er elke            

maandagochtend een spaarpot in de klas zodat kinderen geld kunnen sparen voor dit             

goede doel. Daarmee leren wij de kinderen te delen.  

Wij sparen dan voor Edukans. Edukans is een organisatie die zich o.a. inzet voor goed               

onderwijs in oorlogsgebieden en ontwikkelingslanden. Met het geld uit onze spaarpot kan            

Edukans werken aan: 

een veilige leeromgeving                     goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten 

  

 

 

 

betrokkenheid van de ouders                      praktische trainingen op school 

en hun omgeving 

georganiseerd schoolmanagement 

 

 

 

In de klas bespreken wij met de kinderen het doel waarvoor wij sparen.  Uw kind spaart 

toch ook mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


