
 

 
Nieuwsbrief 12 - 24 mei 

 

Algemeen 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de Cito eindtoets              

ontvangen. Toch altijd een spannend moment voor kinderen, ouders én school. Het is             

natuurlijk altijd mooi als het door school gegeven advies aansluit bij de uitslag op de               

eindtoets. Volgens het Cito zelf voorspelt de eindtoets in 80% van de gevallen het juiste               

brugklastype. Helaas wordt de eindtoets (door de overheid) vaak gebruikt om scholen            

met elkaar te vergelijken. De teleurgestelde ontwikkelaar van de Cito eindtoets (Adriaan            

de Groot) zei aan het eind van zijn leven: 'De toets is niet bedoeld om scholen met elkaar                  

te vergelijken maar om kansenongelijkheid tegen te gaan.' Wij, de school, proberen de             

eindtoets ook zo te blijven zien. Na de uitslag volgt intern een evaluatie; hebben wij de                

kinderen de juiste adviezen gegeven? In veel gevallen is het advies duidelijk, soms is het               

echter een grote opgave en volgen vele gesprekken met ouders en andere betrokkenen.             

Dit speelt vooral wanneer kinderen bungelen op de        

rand van VMBO en HAVO. Afgelopen week zag ik         

een indrukwekkend filmpje van Marianne     

Zwagerman op Youtube over de term lager       

opgeleid. (Veel mensen zien het VMBO zo). Zij wil         

deze term niet horen. Zij kiest voor de term         

praktisch geschoold en geeft daarbij een treffende       

uitleg. Zelf kijken? 

https://www.youtube.com/watch?v=IplYlAMiQ-g 

 

Mededelingen 

- Maandag 28 mei wordt de laatste groepsfoto van groep 8 gemaakt (12:30 uur). 

- Woensdag 30 hebben wij een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. Dat komt mooi              

uit in de week van de avondvierdaagse. 

- Vrijdag 1 juni is de laatste werkdag van juf Sietske. Vrijdag 8 juni start juf Diana                

weer met werken na haar zwangerschapsverlof. De tussenliggende dagen staat juf           

Marloes voor de groep. 

 

Trefwoord 

Week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni): Niets te kiezen?  

Pinksteren: 20 en 21 mei  

■ Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de                

ontdekking welke keuzes je zelf kunt maken.  

■ Bijbel: Bijbelboek Ruth  

 

Week 23 en 24 (4 t/m 15 juni): Macht  

■ Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen.  

■ Bijbel: Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).  

 

Groepsindeling komend schooljaar 

Daar is hij dan, de langverwachte groepsindeling voor het komende schooljaar. Altijd            

weer een hele puzzel, ondanks de inzet van de extra gelden. De puzzel ligt in het feit dat                  

wij ook komend schooljaar weer afscheid gaan nemen van een aantal collega’s. Maar we              

hebben nieuwe enthousiast collega’s gevonden. Dat leek even spannend te worden           

gezien de enorme tekorten. Wij hebben gemerkt dat wij als stichting Delta en als Martin               

Luther kingschool, goed bekend staan. Dat helpt om mensen te interesseren om bij ons              

te komen werken. We hebben nog een beetje vacatureruimte over welke wij hopelijk op              
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korte termijn kunnen invullen. 

 

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van juf Trijnie. Zij zou eigenlijk na                

de meivakantie al met pensioen gaan. Op ons verzoek maakt ze het schooljaar af.              

Daarnaast vertrekt juf Erica. Zij werkt al met vluchtelingen in de omgeving van             

Apeldoorn en is haar eigen bedrijf begonnen: Kuus Coaching.  

Marijke is dit jaar gestart op onze school om de XL-groep op te starten. Dit staat nu.                 

Marijke gaat weer terug naar de Groen van Prinstererschool. 

 

Met het vertrek van een aantal collega’s mogen we ook een aantal nieuwe collega’s              

verwelkomen. Sommigen al wel bekend, anderen helemaal nieuw. 

Juf Annemarie en juf Marloes zijn bijna helemaal klaar met de opleiding en blijven op de                

Martin Luther Kingschool werken. Vanaf de Groen van Prinstererschool komt juf Cindy bij             

ons werken. Juf Cindy heeft veel ervaring in het onderwijs. Na bijna 15 jaar op de Groen                 

van Prinstererschool te hebben gewerkt is ze er aan toe om aan een nieuwe uitdaging te                

beginnen. Naast leerkracht is juf Cindy vakdocent Drama, gedragsspecialist en heeft ze            

veel kennis over het werken in de XL-groep. Zij heeft afgelopen jaar samengewerkt met              

juf Marijke.  

Daarnaast hebben wij juf Violet aangenomen. Zij is, net als juf Annemarie en juf Marloes               

bijna klaar met haar opleiding. 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ziet de indeling voor komend           

schooljaar er als volgt uit: 

Afgelopen jaar vertrok op het laatste moment toch nog een collega. Mocht dat dit jaar               

ook gebeuren dan kan het zijn dat wij de indeling moeten herzien. Dit doen wij alleen als                 

dit in het belang is van de kinderen. Wij gaan daar vooralsnog niet vanuit. 

groep 1/2a: juf Violet 

groep 1/2b: juf Joyce 

groep 3: juf Anita en juf Diana 

groep 4: juf Manon 

groep 5: juf Laura en juf Emmy 

groep 6: juf Marloes en juf Cindy 

groep 7: juf Annemarie 

groep 8: Meester Michel 

 

In een aparte mail zullen wij binnenkort meer informatie geven over de werkdagen en de               

inzet van extra ondersteunend personeel. 

 

Binnenkort wordt de online agenda weer gevuld en alle informatie over komend            

schooljaar. De schoolagenda is online in te zien via de volgende link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mlking.eu_om9kflq1e7b89g59mq3bsv

og28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam 

 

De online schoolagenda is aan de eigen agenda toe te voegen via: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mlking.eu_om9kflq1e7b89g59mq3bsvog28%4

0group.calendar.google.com/private-c481a7f749ae7d4f4a5730f479e15b2b/basic.ics 

 

Meer info: 

https://support.google.com/calendar/answer/37100?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl

=nl 

 

Heeft u afgelopen jaar onze agenda toegevoegd aan de eigen agenda dan hoeft u geen               

actie te ondernemen. 
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