
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorwoord 

Elke dag maakt u keuzes voor de toekomst van uw kind. Soms is een beslissing eenvoudig,                

vaak ook erg belangrijk. Zoals de keuze van een basisschool. Scholen verschillen in werkwijze,              

kwaliteit, sfeer en resultaten. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000                    

uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters? Dat is een belangrijk deel van een                 

kinderleven! Een school kies je dan ook met zorg. De Martin Luther Kingschool is één van de                 

tien scholen van Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs. 

 

In deze schoolgids maken wij in de eerste plaats         

duidelijk wat voor school de Martin Luther Kingschool is.         

Wat de grondslag is en wat we willen bereiken met ons           

onderwijs, hoe wij ons onderwijs inrichten, etc. Deze        

informatie is van belang voor ouders die een goede         

school zoeken voor hun kind, maar ook voor ouders van          

wie hun kind de school al bezoekt. Het is immers van           

belang om ons voortdurend bewust te zijn van onze         

uitgangspunten en doelstellingen. 

 

In de tweede plaats heeft de schoolgids de functie om          

ouders te informeren over allerlei praktische zaken       

rondom het komende schooljaar. Alle informatie is ook        

via de website van de school te downloaden. Daarnaast         

is veel informatie over de school te vinden op de website           

www.scholenopdekaart.nl 

Natuurlijk realiseren we ons dat deze gids geen        

compleet beeld kan geven, maar u wordt wel een         

duidelijke blik op de dagelijkse gang van zaken op         

school geboden. Wij willen uw kind een omgeving bieden         

waarin hij/zij zich acht jaar veilig en thuis zal voelen.          

Uitgangspunt van ons onderwijssysteem is dat uw kind        

een ononderbroken ontwikkelingsgang wordt aangeboden. Tevens houden wij rekening met de           

eigenheid van uw kind, zowel in aanbod als begeleiding. 

 

Mochten er na het lezen van deze schoolgids nog vragen of suggesties voor aanvullingen zijn,               

dan bent u altijd welkom die met de leerkracht of de directeur te bespreken. Wij horen graag                 

van u! U bent van harte welkom om vrijblijvend een afspraak te maken voor een               

kennismakingsgesprek. Er kan dan op al uw vragen worden ingegaan en we maken een rondje               

door de school. U kunt dan de sfeer proeven en de dingen die in deze gids omschreven zijn in                   

de praktijk zien. Daarna kunt u er voor kiezen uw zoon / dochter bij ons aan te melden. 

 

Martin Luther Kingschool: ‘De school waar onze dromen werkelijkheid worden!’ 
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Hoofdstuk 1 Onze school 

  

1.1 Naam en geschiedenis van de school 

De Martin Luther Kingschool is vernoemd naar ds. Martin Luther King. King            

werd beroemd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw dankzij zijn              

geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Martin          

Luther King werd herhaaldelijk gearresteerd, maar bleef zijn ideaal van          

geweldloosheid trouw. Door zijn houding verwierf hij groot gezag. Tijdens          

de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn              

legendarische toespraak "I Have a Dream", waarin hij zijn hoop uitsprak dat            

mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden            

worden. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Martin Luther             

King droomde van een samenleving waarin alle mensen vanuit Gods liefde,           

in vrede en gerechtigheid met elkaar kunnen leven. In 1968 werd hij bij een              

aanslag gedood. 

 

Zijn droom:  

“Ik heb een droom vandaag…… Ik heb een droom, dat eens zwarte jongens en meisjes hand in                 

hand lopen met blanke jongens en meisjes. Dat is onze hoop. Dat is ons geloof. Met dit geloof                  

zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden, samen te strijden, samen de                

gevangenis in te gaan, samen ons in te zetten voor de vrijheid, wetend dat wij eens vrij zullen                  

zijn. Gods kinderen op een nieuwe wijs zullen kunnen zingen ……” 

 

Op 1 mei 1969 steekt een aantal ouders van schoolgaande kinderen de hoofden bij elkaar. Ze                

willen in Maartensdijk Christelijk onderwijs realiseren met ruimte en respect voor ieders            

overtuiging. Op 16 juni vindt de oprichtingsvergadering van de nieuwe schoolvereniging plaats.            

Het eerste bestuur wordt gekozen en de statuten worden vastgesteld. Op de ledenvergadering             

van 11 mei 1970 wordt besloten om aan de basisschool de naam van ‘Martin Luther King’ te                 

verbinden als verwezenlijking van zijn droom. De school hoopt die samenleving te zijn waarin              

vanuit Gods liefde kinderen in vrede en rechtvaardigheid kunnen leven, waarbij iedereen            

gelijkwaardig is en op respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Op 11 augustus gaan 72               

leerlingen voor het eerst naar de Martin Luther Kingschool. Een eigen gebouw is er nog niet. In                 

mei 1975 wordt het schoolgebouw aan de Nachtegaallaan betrokken. 

Bij de bouw van de school kreeg kunstenaar Hans Goddefroy de opdracht om een              

kindvriendelijk beeld te maken. Dat werd het nijlpaard Nelis. Veel later maakte een             

ouder, Wim van de Kamp een tekening van Nelis, aanvankelijk voor de schoolkrant             

'De Babbelaar'. Die tekening was jarenlang terug te vinden op het briefpapier,            

boven de deuren van de school en in het logo en op de T-shirts. Met de komst van een nieuw                    

en eigentijds logo is Nelis verdwenen.  

 

1.2 Stichting Delta De Bilt 

De Martin Luther Kingschool is aangesloten bij Stichting Delta De Bilt. Stichting Delta De Bilt is                

het resultaat van de samenwerking tussen tien aangesloten scholen voor christelijk (algemeen,            

protestant of katholiek) primair onderwijs. Individuele scholen met hun eigen identiteit, hun            

eigen kracht en kwaliteit van onderwijs waar uw kind centraal staat. 

De raad van toezicht van stichting Delta bestuurt op hoofdlijnen. Dit houdt in, dat het bestuur                

een goedkeurende, toezichthoudende en toetsende taak heeft ten aanzien van het gevoerde en             

te voeren beleid van de directeur bestuurder.  

 

Contactgegevens Stichting Delta De Bilt 

Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven 

Telefoon: 030-2211552 

Mail: kantoor@deltadebilt.nl  
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1.3 Het onderwijs: richting 

De school heeft een Algemeen Christelijk karakter, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de             

daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde voor de Martin Luther Kingschool geldt dat             

we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. De              

“droom” van Martin Luther King is voor ons een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind              

uniek is en mag zijn wie hij, of zij is. De kinderen leren na te denken over de verschillen                   

tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Kinderen ontwikkelen hun               

eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk,              

oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende meningen en              

religies staan daarbij centraal. Als voorwaarde voor toelating geldt dat ouders de grondslag en              

de doelstelling van de school respecteren. 

 

1.4 Het onderwijs: visie en missie 

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is             

zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de             

motorische ontwikkeling gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende mate mede            

verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling. Onze missie: “de school waar onze dromen           

werkelijkheid worden”. Om de doelstelling van deze missie te bereiken hebben wij een heldere              

visie geformuleerd.  

Wij gaan uit van ieders eigen kernwaarden en vanuit ieders persoonlijke achtergronden. Onze             

kracht is dan ook onze diversiteit. Onderstaande kernwaarden vormen het uitgangspunt van            

ons handelen: 

 

Samenwerken brengt ons verder. 

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen de Martin Luther  

Kingschool merkbaar. 

 

 

* Samenwerkend leren in de groepen gebeurt o.a. door structureel coöperatieve 

   werkvormen toe te passen.  

* De school heeft een collegiaal schoolteam, waarin, vaak samen met ouders, in   

   werkgroepen onderwerpen worden aangepakt. Ook vindt er bouwoverleg en  

   collegiale consultatie plaats en wordt er waar mogelijk groepsdoorbroken gewerkt. 

* Het schoolteam van de Martin Luther King werkt in netwerkverband samen met  

   schoolteams van de andere Deltascholen. 

 * Samenwerking met ouders gebeurt o.a. door de inzet van klassenouders en  

    hulpouders op divers gebied. 

 * Samenwerking met externen is o.a. zichtbaar door het partnerschap met de Marnix  

    Academie, samenwerking met de Kinderopvang, Peuterspeelzalen en 

    samenwerkingsvormen die voortvloeien uit het netwerkverband Passend 

    Onderwijs. 

 * De school staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten  

    het onderwijs. 

Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen.  

De Martin Luther Kingschool heeft een eigenheid waarmee de school zich nader 

profileert en zoekt naar innovatieve kansen. Dit uit zich in: 

 

 

 

* Het onderzoek naar de ontwikkeling tot een brede school, in samenspraak met de 

   kinderopvang. 
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* Het gebruik van een interactieve website. 

* De inzet van moderne, actuele methoden en middelen. 

* Het optimaal gebruik van het schoolgebouw, in samenspraak met andere  

    organisaties. 

* De school profileert zich naar buiten toe middels een helder PR beleid. 

* De directie  stimuleert en faciliteert nieuwe ontwikkelingen. 

 

We beginnen met een doel voor ogen.  

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben 

hoge verwachtingen op alle niveaus (kind, groep en school) en we streven 

realistische doelen na.  

 

 

Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig te 

 meten en te analyseren. Dit doen we doordat er een duidelijke zorgstructuur is,  
 waarbij handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken speerpunten zijn. 

Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en  

 middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan 

 kinderen) te faciliteren.  Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor  

 komende generaties. 

 

Ieder talent telt.  

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een 

maximale zelfontplooiing. In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om 

de talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Dat doen wij o.a. door: 

 

 

* Een gedegen zorgsysteem te faciliteren. 

* Het toepassen van gedifferentieerde werkvormen. 

* Een passend aanbod te creëren voor kinderen die meer aankunnen. 

* Het organiseren van creamiddagen. 

* Het organiseren van workshops.  

 

Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot 

leren te komen. 

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen en schoolteam een goed  

pedagogisch klimaat, waarin met plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in 

 inspanning en ontspanning is noodzakelijk om met plezier te kunnen leren. 

Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is.  

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van 

verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product 

of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon 

zelf. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het 

leren. We stimuleren dit door: 

* Het voeren van kindgesprekken 

* Verslagavonden te organiseren waar kinderen bij aanwezig zijn. 

* Zelfstandig werken te bevorderen en het maken van een weekplanning. 

* We gebruiken in alle groepen de Kanjertraining. Verantwoordelijkheid voor het  

   eigen gedrag, rekening houdend met het belang van anderen, is hierbij een  

   speerpunt. 
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1.5 Het onderwijs: organisatie 

De Martin Luther Kingschool telt ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen. De beide 

kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat in deze groepen zowel 

kinderen van groep 1 en van groep 2 bij elkaar zitten. Wij kiezen voor deze indeling, omdat 

zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling hierdoor wordt 

bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheid om in te spelen op de 

verschillen tussen de kinderen.  

De overige groepen zijn verdeeld in jaargroepen (3 t/m 8). Er wordt veel rekening gehouden 

met niveauverschillen tussen kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt 

extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren wordt uitdagende opdrachten aangeboden. 

Dit organiseren we door te werken in niveaugroepen. Kinderen waarbij de extra hulp of de 

extra uitdaging in de eigen groep niet volstaat geven wij extra aandacht, passend bij de 

individuele behoeften van het kind. Wij proberen hulp zoveel mogelijk in de eigen klas te 

organiseren door de eigen leerkracht. Soms is echter specialistische hulp nodig. Naast de 

leerkracht volgt ook de Intern Begeleider de cognitieve en sociale ontwikkeling van de 

kinderen en coördineert de speciale zorg die soms nodig is.  

 

Op de Martin Luther Kingschool werken wij opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is erop            

gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs              

aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het         

verbeteren van de resultaten start met een analyse naar de          

achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt         

een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het        

vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor       

optimale opbrengstgerichtheid. 

Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en       

systematisch werken met als doel de grootst mogelijke        

opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is       

bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben      

betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele     

resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het         

vervolgonderwijs. 

In onze jaarcyclus is opgenomen dat aan de hand van toetsresultaten, het leerstofaanbod             

wordt aangepast. Aan het eind van ieder schooljaar worden er toetsen afgenomen die de basis               

vormen voor een passende start in het nieuwe schooljaar, waarbij er passende doelen worden              

gesteld voor een half jaar. De groep wordt voor de vakgebieden rekenen en taal middels een                

groepsplan verdeeld in maximaal drie niveaugroepen. In november wordt n.a.v. de           

bevindingen en observaties van en gesprekken met de Intern Begeleider het groepsplan            

aangepast. In januari volgt er een nieuwe toetsronde en evalueren we de achterliggende             

periode en kijken of de gestelde doelen zijn behaald. Er worden vervolgens nieuwe             

groepsplannen gemaakt met meetbare doelen tot het einde van het schooljaar. Tussentijds            

worden de groepsplannen zo nodig weer bijgesteld, waarna aan het eind van het schooljaar              

weer een toets ronde plaatsvindt en de cyclus opnieuw kan beginnen. 

 

Voor de registratie van toetsresultaten, de analyses ervan en de vervolgstappen gebruiken we             

het Leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

ParnasSys biedt ons overzichten en informatie over het niveau van de individuele leerling, het              

groepsgemiddelde en het schoolgemiddelde in vergelijking met landelijke normen. De          

uitkomsten van deze toetsen worden als middel gebruikt om de zorgbehoefte van iedere             

leerling goed in kaart te brengen en daar vervolgens actiepunten aan te verbinden. Dit              

leerlingvolgsysteem wordt als middel gebruikt om opbrengstgericht te kunnen werken. 
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Onderstaande CITO leerlingvolgsysteem toetsen worden op school afgenomen in januari en/of           

in juni. Op grond van de uitslag van deze toetsen passen we ons onderwijs aan en volgen we                  

de kinderen in hun ontwikkelingen en bieden waar mogelijk passend onderwijs: 

 

 

groep 1       

groep 2 rekenen taal     

groep 3 rekenen spelling  DMT woorden- 

schat 

 

groep 4 rekenen spelling begrijpend 

lezen 

DMT woorden- 

schat 

 

groep 5 rekenen spelling begrijpend 

lezen 

DMT woorden- 

schat 

 

groep 6 rekenen spelling begrijpend 

lezen 

DMT woorden- 

schat 

 

groep 7 rekenen spelling begrijpend 

lezen 

DMT woorden- 

schat 

 

groep 8 rekenen spelling begrijpend 

lezen 

DMT woorden- 

schat 

werkwoord 

spelling 
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1.6 Het onderwijs: leerlingenzorg 

Op de Martin Luther Kingschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend                

onderwijs. Het komt echter voor dat de reguliere basisschool niet de extra zorg en begeleiding               

kan bieden die een leerling nodig heeft. In dat geval gaan wij samen met ouders op zoek naar                  

een school die wél speciale zorg kan bieden. Dit alles is geregeld in de wet op het Passend                  

onderwijs. 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Door deze wet gaan scholen               

nauwer met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle kinderen het            

onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Alle scholen in              

onze regio (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) hebben zich           

verenigd in het Samenwerkingsverband ZOUT. Dit Samenwerkingsverband werkt in de regio           

Zuidoost-Utrecht:  

 

Vereniging SWV PO Zuidoost Utrecht( ZOUT)  

Laan van Vollenhove 3043 

3706 AL Zeist 

 

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die          

de school niet kan bieden, staat er een regionaal team van           

deskundigen voor scholen klaar: het Schoolondersteuningsteam      

(SOT). Het SOT adviseert en ondersteunt scholen. Als het nodig          

is kan dit team ook een rol spelen in de overstap naar het             

speciaal (basis)onderwijs. Wat belangrijk is om te weten: de         

Wet Passend Onderwijs gaat niet over cluster 1 (blinde,         

slechtziende kinderen) en 2 (kinderen met een communicatieve        

beperking zoals gehoor-, taal- en/of spraakproblemen) van het        

speciaal onderwijs. Voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking           

geldt de landelijke indicatie. 

Alle scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). U vindt dat profiel door te klikken             

op het SOP van de school van uw keuze in de het kaartje op de website van ZOUT                  

(www.swvzout.nl). In het SOP staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven             

aan de kinderen. Dat is voor u belangrijke informatie als u denkt dat uw kind extra                

ondersteuning nodig heeft.  

De Martin Luther Kingschool heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta,              

gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de             

kinderen met de meest voorkomende basis ondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie)         

opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt            

hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere               

school die passend is. U kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw                   

kind. Deze school kijkt of zij het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw kind nodig                 

heeft. U kunt daar natuurlijk ook de school naar vragen. Als de school de benodigde               

ondersteuning niet kan bieden of als daar twijfel over bestaat, kan het SOT worden              

ingeschakeld om mee te denken over een eventuele plaatsing. Wanneer de school uiteindelijk             

beslist dat ze uw kind niet kan plaatsen, moet ze een andere school zoeken voor uw kind. De                  

wet noemt dat ‘de zorgplicht van de school’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd                

in goed overleg met u. 

 

1.7 Het onderwijs: De opbrengsten van ons onderwijs 

Om onze opbrengsten te verantwoorden publiceren wij in onze schoolgids en in het jaarverslag              

een overzicht van groepsgemiddelden van de Cito toetsen (LOVS) die einde (juni) van             

schooljaar 2017/2018 zijn afgenomen. De getallen in het overzicht zijn niveauwaarden. Een            

niveauwaarde is een berekening van de plaats van een leerling binnen een van de Cito niveaus                

A t/m E. Elk Cito niveau is verdeeld in tien gelijke delen, waardoor er dus fijnmaziger naar het                  

niveau van de leerling kan worden gekeken. Er ontstaat zodoende een 5-puntsschaal. Een             
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leerling met een niveauwaarde 3,8 bevindt zich bovenin het B-gebied, een 1,1 duidt op een               

score onderin het D-gebied. In de tabel hierna wordt ook gebruik gemaakt van kleuren. Deze               

hebben de volgende betekenis: blauw = goed, groen = voldoende, oranje = matig, rood =               

onvoldoende. 

 

 

 

Opbrengsten Cito toetsen 

 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

AVI 3.2 2.7 3.3 3.2 2.7  

begrijpend lezen 4.2 4.0 4.0 2.4 3.0 3.4 

drie minuten toets 4.2 1.6 2.3 3.3 3.0  

rekenen wiskunde 4.2 4.0 4.1 1.3 2.8 3.8 

spelling 4.4 4.4 4.5 3.5 4.5 4.7 

spelling werkw.     4.1 4.2 

woordenschat 4.0 4.1 3.3 2.9 3.2 2.6 

 

Toelichting: in dit schema ziet u de opbrengsten van Cito toetsen die eind van het schooljaar                

(juni) zijn afgenomen. Dat geldt niet voor de toetsen van groep 8, die zijn medio groep 8                 

(januari) afgenomen. Ook de toetsen begrijpend lezen in groep 5, 6 en 7 en de AVI in groep 7,                   

zijn alleen in januari afgenomen. Van die toetsen zijn de opbrengsten van de ‘medio-toets’              

vermeld. 
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Uitstroom groep 8 2016-2017 

In schooljaar 2016-2017 zaten 26 leerlingen in groep 8. Hieronder kunt u lezen naar welke               

school voor voortgezet onderwijs zij zijn uitgestroomd. Meer informatie is te vinden op de              

website www.scholenopdekaart.nl. 

 

Het Nieuwe Lyceum 3 

Hilfertsheem Beatrix College 3 

Werkplaats 2 

St.Aloysius 2 

Oranje Nassau School 1 

Alberdingk Thijm Mavo 6 

Groenhorst College 4 

Alberdingk Thijm College 4 

De Passie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11  schoolgids 2017-2018   



 

1.8 Het onderwijs: inrichting & onderwijstijd 

Basisscholen in Nederland bepalen zelf de indeling van de schooldag; het lesrooster en de              

pauzetijden. Scholen mogen de tijden waarop de kinderen op school moeten zijn (schooltijden)             

zelf bepalen. Daarbij geldt wel een wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat               

kinderen onderwijs krijgen in 8 schooljaren. Kinderen van basisscholen moeten minimaal 7.520            

uur les krijgen over 8 schooljaren. Op de Martin Luther Kingschool hanteren wij het vijf gelijke                

dagen-model. Dit betekent dat alle kinderen dagelijks van 8:30 tot 14:00 uur naar school. Een               

schooldag ziet er als volgt uit: 

 

8:20 uur Deur open, kinderen kunnen tot 8:30 uur binnen lopen en gaan naar de eigen 

                    klas. De leerkrachten zijn in de eigen klas aanwezig om de kinderen op te  

 vangen. Om 8:30 uur starten de lessen. Voor schooltijd is er geen toezicht op 

 het plein omdat de kinderen direct naar binnen kunnen. 

10:10 uur Pauze. 

10:25 uur Start lessen tweede deel van de ochtend. 

12:00 uur Lunchtijd tot 12:15 uur, de kleuters beginnen iets eerder met de lunch. 

12:15 uur Alle kinderen gaan naar buiten.  

12:30 uur Start middagprogramma.  

14:00 uur Alle groepen zijn vrij. 

 

Taal/spelling 

Taal en spelling staan dagelijks op het programma in alle klassen. Voor het taalonderwijs              

maken wij gebruik van de methode Staal. Staal doet precies wat de naam belooft. De               

lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen            

staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of              

publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! Staal is visueel en               

motiveren. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en        

bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische context          

vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen.         

Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en          

is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. 

 

Lezen 

In groep 3 start het aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken wij de nieuwste versie van de               

methode: Veilig leren lezen. Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat                

letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen              

ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis             

sneller op dan het andere. Vandaar dat we de Veilig leren lezen kim-versie veel aandacht is                

voor zowel risicolezers als vlotte lezers. Door een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze            

behouden alle kinderen toch het gevoel samen één groep te vormen. De nieuwe didactische              

keuzes van de Veilig leren lezen kim-versie zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk            

onderzoek en praktijkervaringen. De methode kent een gestructureerde opbouw van het           

letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van             

structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op           

systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er             

naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3               

een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. 

 

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de methode Lezen in                 

Beeld. Dit is een methode voor strategisch leesonderwijs. De methode leert kinderen            

leesstrategieën toe te passen. Lezen in beeld werkt met zes leesstrategieën om teksten aan te               

pakken. De zes leesstrategieën vormen de basis van de leerstof. Maar voor kinderen is het               

werken met strategieën vaak lastig. Daarom vertaalt Lezen in beeld de leerstof naar zes              

sleutels: 
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1. Verken de tekst. 

2. Lees de tekst, denk vooruit bij het lezen.  

3. Controleer of je begrijpt wat er staat.  

4. Bepaal de bedoeling van de schrijver.  

5. Verwerk de informatie uit de tekst. 

6. Kijk terug en trek conclusies. 

 

De kinderen wordt niet alleen technisch en begrijpend lezen geleerd, er wordt ze ook liefde               

voor boeken bijgebracht. In het algemeen is er sprake van een beleving bij iedere vorm van                

lezen. Dit komt extra naar voren bij het bekijken van prentenboeken, het voorlezen en de               

boekbesprekingen. 

 

Schrijven 

Ondanks dat er in onze maatschappij steeds meer gebruik wordt gemaakt van            

computers, is ook het schrijven met een pen nog een vaardigheid die kinderen             

goed moeten beheersen. Wij maken gebruik van de methode Pennenstreken          

voor de groepen 3 t/m 8. Hiermee begeleiden wij de kinderen bij de vorming              

vaneen persoonlijk handschrift, een verbonden schrift, dat in een goed tempo           

geschreven kan worden en goed leesbaar is. 
 

Rekenen en wiskunde 

Rekenen staat dagelijks op het programma in alle klassen. Wij werken met de             

methode Alles telt. De kinderen werken in vier verschillende niveaugroepen.          

Daarnaast biedt de methode een passend aanbod voor kinderen die sneller           

werken of juist meer tijd nodig hebben. Dit betekent dat er veel aandacht is              

voor de verschillen tussen kinderen. Met Alles telt krijgen de kinderen een            

stevige basis mee. Elke rekenles start met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen.            

Daarna volgt een instructie met behulp van het digitale schoolbord. De kinderen oefenen             

klassikaal een paar van de geleerde sommen op het digitale schoolbord en gaan vervolgens              

zelfstandig, op hun eigen niveau aan de slag. De leerkracht loopt rond en help kinderen die                

extra hulp nodig hebben aan de instructietafel. 

 

Engels 

Hoewel het verplicht is om alleen kinderen van groep 7 en 8 Engelse les              

te geven, is er op onze school bewust voor gekozen Engelse les in alle              

groepen te geven met de methode Take it Easy. Dit is een volledig             

digitale methode, het digibord speelt een belangrijke rol. De native          

speaking co-teachers op het digibord helpen de Engelse lessen leuk en           

goed te maken. De kinderen worden actief betrokken en krijgen          

eindeloos veel manieren aangeboden om zich de Engelse taal eigen te maken. De nadruk ligt               

op kennismaking met de Engelse taal, het stimuleren van de spreekvaardigheid en het             

opbouwen van de woordenschat en de spelling van basiswoorden. 

 

 

Wereldoriëntatie 

In dit vormingsgebied komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en        

techniek aan de orde. Ons streven is dat kinderen deze kennis           

combineren met inzicht en vaardigheden en dat zij hierbij een          

zelfstandige, verantwoordelijke en kritische houding aannemen. Voor het        

vak geschiedenis gebruiken wij vanaf groep 5 de methode Brandaan en           

voor aardrijkskunde Meander. Beide methodes komen van dezelfde        

uitgever. Meander is een praktijkgerichte methode aardrijkskunde voor        

groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode is qua opbouw, structuur en didactiek               
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vergelijkbaar met Brandaan voor het vak geschiedenis. Brandaan en Meander zijn           

thematisch-concentrische methodes. Per jaar komen vijf thema's aan de orde. De thema's in             

groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7, die van groep 6 in groep 8. Bij de methode                   

horen bakkaarten voor een praktische verwerking van de lesstof. 

 

De kinderen in de groepen 1 en 2 werken aan de hand van thema's aan de verschillende                 

leerdoelen. Hiervoor maken wij gebruik van de ‘Leerlijnen Jonge kind’. Kennis van de natuur              

en verantwoordelijkheid voor het milieu leer je niet alleen uit een boekje. kinderen worden met               

de levende natuur in aanraking gebracht en in de directe omgeving bewust gemaakt van de               

omringende natuur en het milieu. Daarvoor wordt in alle groepen gebruik gemaakt van             

leskisten die speciaal voor scholen zijn samengesteld door de NME (Stichting voor Natuur en              

Milieu Educatie). Onderwerpen als water, bomen, vogels, brood, zaden en bloemen komen aan             

bod. Soms worden proeven in de klas gedaan. Ook wordt buiten gekeken naar bijvoorbeeld              

planten en dieren in de sloot. Bij deze lessen wordt een beroep gedaan op een aantal                

natuurouders. Daarnaast wordt voor alle kinderen door een groep enthousiaste ouders het            

Natuurmoment georganiseerd. Vier maal per jaar gaan de kinderen kijken naar een uitgewerkt             

thema. Het afgelopen jaar kwamen vogels, eetbare planten, paddenstoelen en bijvoorbeeld           

hagedissen aan bod. 

 

Op de Martin Luther Kingschool wordt gewerkt met ‘De Techniek Torens’. ‘De            

Techniek Torens’ is een totaal lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in            

het basisonderwijs in één klap dekt! Alle thema’s en domeinen (constructie,           

transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame      

energie, metaal) worden in een doorlopende leerlijnen behandeld. Het is          

vooral veel ’zelf doen’ voor de kinderen. De Techniek Torens zijn drie            

opvallend en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van kasteeltorens, waarin           

alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zitten voor tenminste 80 technieklessen voor           

groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Per jaar worden er 10 lessen per groep                  

gegeven. Naast de technieklessen wordt techniek geïntegreerd aangeboden bij de andere           

vakken. 

 

In groep 7 wordt deelgenomen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Bij            

voldoende resultaat ontvangt de leerling een verkeersdiploma. Het verkeersonderwijs wordt          

vanaf groep 1 vormgegeven aan de hand van uitgaven van Veilig Verkeer Nederland. Veilig              

Verkeer Nederland heeft voor het verkeeronderwijs voor alle groepen een thematische leerlijn            

ontwikkeld: ‘Stap vooruit’, ‘Op voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’. 

Expressie 

Tekenen, handvaardigheid en muziek brengen evenwicht in het        

lesprogramma: niet alleen het leren is belangrijk, ook de creatieve          

vorming telt. In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in              

het totale programma. In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt naar             

aanleiding van thema’s en in workshops, gegeven door ouders. Ook wordt           

er tweemaal per jaar groepsdoorbroken gewerkt, waarbij ook de         

specifieke creatieve expertise en kennis van de leerkrachten wordt         

ingezet. Ook in de groepen 5 tot en met 8 worden, aanvullend, creatieve             

workshops verzorgd door ouders. In kleine groepjes gaan de kinderen knippen en plakken,             

tekenen, schilderen, koken, figuurzagen, timmeren, etc. Naast de door ouders verzorgde           

workshops worden er in de groepen ook creatieve lessen gegeven en zijn er projecten in dat                

kader bij de kleuters.  

Onze school neemt deel aan het kunstmenu van de werkgroep ‘KIDS’ (Kunst In De School),               

hetgeen betekent dat alle groepen meerdere keren per jaar een speciaal project uitvoeren en              

waarbij excursies naar theater, museum of erfgoed centraal staan. Omdat wij vinden dat             
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expressieve vorming een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen is, wordt de             

Martin Luther Kingschool ondersteund door Kunst Centraal in Bunnik en is er een             

cultuurcoördinator   aangesteld. 

Bewegingsonderwijs 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Kleuters hebben al hun eigen speelzaal/gymzaal.             

Ieder kind heeft een paar gymschoenen op school. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de                

gymlokalen in de ‘Vierstee’. Elke groep gaat daar twee keer in de week naartoe om onder                

leiding van onze vakleerkracht gymnastiek te gymmen. Naast oefeningen op de toestellen en             

met materialen wordt ook aandacht besteed aan sport en spel. De kinderen nemen daarvoor              

gymkleding en gymschoenen mee. In de eerste nieuwsbrief van het jaar worden de dagen en               

tijden vermeld. Regelmatig worden er clinics gegeven, verzorgd door verschillende          

sportverenigingen uit de omgeving. Daarnaast worden er voor alle scholen sporttoernooien of            

sportactiviteiten georganiseerd. Te denken valt daarbij aan voetbal, korfbal, volleybal,          

schaatsen en zwemmen. 

Godsdienstige vorming, SEO en burgerschap en integratie 

Onze Algemeen Christelijke identiteit komt vooral tot uiting tijdens 

de dagopening. Een schooldag begint nooit zomaar met het openen 

van het reken- of taalboek. Tijdens een dagopening maken wij 

gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Door de jaren heen komen 

kinderen in aanraking met de belangrijkste thema’s en verhalen uit 

de Bijbel. 

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te 

horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene 

kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert 

kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 

worden in de groep. Kinderen worden zich bewust van hun eigen 

gedrag. De Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor 

kinderen tussen 4 en 12 jaar waarmee pestgedrag wordt bestreden. 

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief 

over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft elk 

kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit 

effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter 

kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is 
eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd 

en energie vrij komt. 

Spaans 

Een keer per week wordt er Spaanse les gegeven aan kinderen uit groep 6 t/m 8, die extra                  

uitdaging nodig hebben. Incidenteel kunnen ook kinderen uit groep 5 deelnemen. Van tevoren             

wordt er in goed overleg en op grond van vastgestelde criteria gekeken welke kinderen              

hiervoor in aanmerking komen. 

 

XL-groep Onze plusklas krijgt de naam XL-groep. Meer informatie over de begeleiding van             

deze groep kinderen ontvangt u komend schooljaar, voor de herfstvakantie. Juf Marijke (ook             

werkzaam op de Groen van Prinstererschool) komt ons hierbij helpen. Zij zal de groepen 4/5/6               

begeleiden. Juf Emmy werkt de ene week op maandag in de XL-groep en de andere week op                 

de dinsdag. Zij zal de groepen 2/3, 7 en 8 begeleiden. Overigens werken beide leerkrachten 

veel samen. 
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1.9 Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op de scholen. Er is een jaarlijks               

toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en eens in de vier jaar vindt er een                 

uitgebreider inspectieonderzoek plaats. Dit onderzoek heeft in juni 2015 plaatsgevonden. Het           

betrof hier een pilot in het kader van het voorlopig waarderingskader Primair Onderwijs,             

waarvan de uitgangspunten staan beschreven in het document “Voorlopig ontwerp toezicht           

2020”. In dit toezichtskader onderscheidt de inspectie op de onderdelen vier beoordelingen:            

zeer zwak, zwak, voldoende en goed. Wat de inspectie van de scholen vindt, is openbaar. U                

kunt de rapporten inzien op de website van de onderwijsinspectie of de website             

scholenopdekaart.nl 
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Hoofdstuk 2 School en thuis 

Sinds het ontstaan van de Martin Luther Kingschool is er een grote ouderbetrokkenheid. Wij              

geloven erin dat onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor ouders en school.            

“Samenwerking brengt ons verder”, het motto van ons bestuur, gaat ook hier op. Met uw hulp                

gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog! 

 

2.1 Communicatie 

Een goede communicatie tussen school en thuis vinden wij belangrijk. U wordt als ouder op               

verschillende   manieren   geïnformeerd   over   de   gang   van   zaken   op   school: 

● De schoolgids (begin van ieder schooljaar, digitaal) 

● De kalender (begin van ieder schooljaar, digitaal) 

● De nieuwsbrief (om de drie weken op donderdag, digitaal) 

● De internetsite (Social Schools) 

● App Social Schools 

● Rapportgesprekken 

● Kindgesprekken 

● Informatieavond (begin schooljaar) 

● Ouderavond 

● Kijk-middagen (twee keer per jaar) 

● Informatiefolder en koffie-momenten voor nieuwe ouders  

Naast deze structurele vormen van communicatie zullen wij incidenteel contact met u opnemen             

als daar aanleiding toe is en hopen wij dat u snel aan de bel trekt als er vragen en/of                   

opmerkingen zijn. U kunt als ouder op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de              

school door betrokken te raken bij verschillende activiteiten en commissies. 

 

2.2 Medezeggenschap 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR is een wettelijk             

verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of           

instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of              

haar vertegenwoordiger aan de orde te stellen, waarvan zij vindt dat zij aandacht vragen. Een               

MR kent leden die speciaal de belangen van het personeel vertegenwoordigen (de zogenaamde             

personeelsgeleding), en leden die speciaal de belangen van de “klanten”          

(ouders/verzorgers/kinderen) van de school vertegenwoordigen (de zogenaamde       

oudergeleding). In principe trekken personeelsgeleding en oudergeleding gezamenlijk op en          

formuleren daarbij ook gezamenlijk een standpunt naar het bestuur (en als vertegenwoordiger            

daarvan de directeur) over voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd. De notulen van             

de MR zijn openbaar en via de website te downloaden. 

 

2.3 Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage 

De Oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei             

activiteiten in school, bijvoorbeeld de kerstviering, het sinterklaasfeest, schoolreisjes en          

creamiddagen. Regelmatig benaderen de OV-leden ook andere ouders om hierbij te helpen.            

Bovendien beheert de OV het schoolfonds dat bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. De OV              

wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert ongeveer zes maal per jaar. 

De activiteitencommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de oudervereniging. De          

ouders in deze commissie helpen bij de organisatie van verschillende festiviteiten en verrichten             

daarnaast nog allerlei ondersteunende werkzaamheden. In de jaarkalender vindt u de naam            

van de contactpersoon van deze commissie maar ook de namen van de contactpersonen van              

andere commissies. 

 

Er vinden diverse activiteiten in en buiten onze school plaats, waarbij alle ouders een rol               

kunnen spelen: 

●  projecten 

●  vieringen 
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● feesten 

● sportdagen 

● schoolreis 

● excursies 

● kunstactiviteiten 

● afscheid kinderen van groep 8  

● Kerst- en Paasvieringen 

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u vanuit de Oudervereniging een formulier waarop              

u kunt aangeven of u actief mee wilt werken in de school. Ook wordt in de loop van het                   

schooljaar zo af en toe een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de                 

kinderen. 

Een deel van bovengenoemde activiteiten bekostigd het ministerie niet, zodat inkomsten uit de             

ouderbijdrage behalve welkom, ook noodzakelijk zijn. U wordt dan ook vriendelijk verzocht            

deze feitelijk vrijwillige bijdrage van € 37,50 over te maken. De oudervereniging draagt zorg              

voor de inning en doet dat op discrete wijze. Om ondersteuning te geven is er geld nodig. De                  

oudervereniging stelt jaarlijks een eigen begroting op. Informatie over de oudervereniging           

kunt u vinden op de website van de school. Voor mensen met een U-pas is een speciale                 

regeling getroffen. 

 

2.4 Klassenouders 

Aan iedere groep is een klassenouder gekoppeld. Een klassenouder heeft als doel om de              

samenwerking tussen ouders en school zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hij/zij              

assisteert daarnaast bij verschillende activiteiten of is betrokken bij het regelen van hulp van              

anderen. 

 

2.5 Overige ouderbetrokkenheid 

Naast de MR en de OV zijn er nog vele andere mogelijkheden om als ouder bij de school                  

betrokken te zijn. Hierbij kan het gaan om structurele hulp, de natuurmomenten of             

Masterclasses, de luizencontrole, maar ook om incidentele hulp op verschillende momenten in            

het schooljaar. Het helpen op school is nooit verplicht, maar door een grote groep enthousiaste               

hulpouders kunnen wij het onderwijs op school uitdagender en aantrekkelijker maken. Naast            

praktische ouderbetrokkenheid vinden wij ook inhoudelijke      

ouderbetrokkenheid bij het leerproces van groot belang. Uit        

onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de          

schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft      

zowel direct als indirect invloed. De kern van        

ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Wij      

streven naar een goede samenwerking tussen de leerkracht        

en de ouders. Ouders en leerkrachten kunnen van elkaar         

leren. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking        

directe invloed heeft op de leerprestaties van uw kind.         

Daarom voeren wij kindgesprekken en zijn de kinderen        

vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met        

ouders.  

 

2.6 Klachtenregeling 

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt.               

Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch                  

zijn. De scholen van de Stichting Delta De Bilt hanteren een klachtenregeling in het kader van                

de Kwaliteitswet Onderwijs. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen                

school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor                  

vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de               

contactpersoon in de school of de directeur bestuurder van Stichting Delta. Deze kunnen             
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zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de              

onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan             

proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. 

 

De Martin Luther Kingschool is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de            

Besturenraad PCO. 

De klachtenregeling is op school ter inzage. U kunt er zeker van zijn, dat elke klacht serieus                 

zal worden behandeld. 

 

Namen en adressen: -Contactpersonen in de school, zoals bedoeld in de Klachtenregeling, zijn: 

 Michel van de Berg en Corinne Bunschoten. 

-Directeur Bestuurder van Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, 

  tel. 030- 2211552. 

-Externe vertrouwenspersoon: de heer Frank Brouwer, werkzaam bij CED 

 Rotterdam, Dwerggras 30 Rotterdam telefoon: 010-4071599 

 f.brouwer@cedgroep.nl 

-De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder  

  Onderwijs. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Tel: 070 – 3925508 

  info@gcbo.nl, www.gcbo.nl 

schoolteam Martin Luther Kingschool 
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3. Praktische informatie 

 

3.1 Contactgegevens 

Martin Luther Kingschool 

Nachtegaallaan 38 

3738 EB Maartensdijk 

0346-212545 

directie@mlking.eu 

 

Postadres: Postbus 34 

3738 ZL Maartensdijk 

 

Directie: 

Arjan Dam directeur aanwezig: alle dagen 

Corinne Bunschoten adjunct directeur aanwezig:drie dagen per week 

 

Intern Begeleider (mieke@mlking.eu): 

Mieke van de Leest 

 

groep 1/2a Manon manon@mlking.eu 

groep 1/2b Joyce joyce@mlking.eu 

groep 3 Trijnie trijnie@mlking.eu 

Emmy emmy@mlking.eu 

groep 4 Anita anita@mlking.eu 

Paulien paulien@mlking.eu

 

groep 5 Laura laura@mlking.nl 

Paulien paulien@mlking.eu 

groep 6 Marloes marloes@mlking.eu 

Diana diana@mlking.eu 

groep 7 Suzanne suzanne@mlking.eu 

Annemarie annemarie@mlking.eu 

groep 8 Michel michel@mlking.eu 

 

3.2 Schooltijden 

De deuren van de school gaan 10 minuten voor schooltijd open. De kinderen kunnen dan naar                

binnen. De leerkracht is in het lokaal om de kinderen te ontvangen. De ouders van groep 1 en                  

2 lopen met de kinderen mee naar binnen. Voor groep 3 geldt dit tot de herfstvakantie, daarna                 

kunnen de kinderen op het plein afscheid nemen van hun ouders. Er is voor schooltijd geen                

toezicht op het plein. Om 8.30 uur beginnen de lessen.  

 

Voor en na schooltijd 

Het is belangrijk, dat u bij het brengen en ophalen rekening houdt met de veiligheid van uw                 

kind en de andere kinderen. Daarom enkele verzoeken: 

● Houd de ingang vrij; 

● Zet de fietsen van de kinderen op het plein op de daarvoor bestemde plaatsen. 

● Stepjes en ander rijdend spelmateriaal liever niet mee naar school. Eventueel kunnen deze             

in de binnentuin worden gestald. 

 

Rondom het in- en uitgaan van de school is het vaak een drukte van belang rond- en in de                   

school. Om deze drukte nu enigszins te beperken hanteren wij de volgende richtlijnen: 

● In de groepen 1/2 begeleiden de ouders hun kind naar zijn/haar eigen klas. In de andere                

groepen kunnen de kinderen ook snel genoeg zelfstandig hun weg vinden; 

● Wanneer u nog even in de klas wilt blijven, blijf dan kort; we willen op tijd beginnen; 
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● Een klein berichtje, of een e-mail, kunt u wel aan de leerkracht doorgeven, maar voor een                

gesprek is er meer tijd en gelegenheid vanaf 14:45 uur. In verband met het vijf gelijke                

dagen-model zijn leerkrachten wettelijk verplicht om na 14:00 uur 30 minuten pauze te             

nemen. 

 

Tien minuten voor aanvang van school gaan de deuren open. Er is geen toezicht op het plein.                 

Wij vragen u er op toe te zien, dat kinderen niet eerder op het plein zijn. Graag rekenen wij op                    

uw medewerking om de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. 

 

3.3 Eten en drinken 

De Martin Luther Kingschool ondersteunt het streven van ouders/verzorgers rond het bewust 

omgaan met voeding voor de kinderen op school. Voor de morgenpauze krijgen de kinderen de 

gelegenheid iets te drinken en/of te eten. Met klem wijzen wij u erop dat het niet de bedoeling 

is de kinderen limonade en/of snoep mee te geven. Ons advies is om niet te veel mee te geven 

naar school. Alle dagen zijn fruitdagen, alle kinderen nemen fruit mee als pauzehapje. Andere 

etenswaren gaan mee terug naar huis. 

3.4 Speelgoedmiddag 

Een paar keer per jaar is het speelgoeddag. Op deze dagen mogen de kinderen verkleed naar 

school komen en speelgoed meenemen.  

• Liever geen zwaarden, pistolen, ander gewelddadig speelgoed en speelgoed met          

geluid. 

• Kleine onderdelen (zoals lego) raken snel kwijt. 

• School is niet verantwoordelijk voor het speelgoed. 

• We hebben genoeg speelgoed in de klas om mee te spelen. Daarom is het op andere                

dagen niet nodig om speelgoed mee te nemen. 

 

3.5 Verjaardagen 

In de groepen 1 en 2 wordt vanaf het moment dat kinderen 5 jaar worden, aan de verjaardag                  

van uw kind uitgebreid aandacht besteed. Hierbij mogen de ouders/verzorgers aanwezig zijn.            

Vanaf groep 3 staat de jarige natuurlijk nog wel in de belangstelling, maar wordt er minder tijd                 

besteed aan het vieren van de verjaardag. Het is aan te raden om tijdig contact op te nemen                  

met de leerkracht omtrent tijdstip en traktatie. 

- Een gezonde traktatie is de norm. Dit is een traktatie waar niet teveel vet en suiker in zit. 
  Bijvoorbeeld: popcorn, fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), rijstwafels, 

  soepstengels. Hartige traktaties bevatten vaak veel vet, wat ook niet goed is voor de 

  gezondheid. 

- De leerkrachten krijgen geen of dezelfde traktatie als de kinderen. 

  Het is niet nodig om alle leerkrachten te trakteren, alleen de eigen leerkracht volstaat. 

- Een traktatie moet vlot opgegeten kunnen worden, binnen 15 minuten. Vooral in de 

  onderbouw is dit van belang. 

- Kinderen mogen in de eigen groep trakteren en eventueel in de vorige en volgende groep. 

 

3.6 Hoofdluis 

In de eerste schoolweek na iedere vakantie worden door een groep ‘luizenouders’ alle             

leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. U wordt geïnformeerd en voorzien van tips wanneer bij             

uw kind luizen of neten (de eitjes) worden aangetroffen.  

 

3.7 Leerplicht, absentie en verlof 

Regelmatig wordt ons door ouders gevraagd hun kind(-eren)        

‘vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ (zoals het officieel heet) te         

verlenen. Hieronder wordt dit nader toegelicht. De site van de          

overheid, waarvan u verder in deze tekst het internetadres ziet staan           

biedt u ook aanvullende informatie over dit onderwerp. 
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1. Leerplicht en verlof 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt               

gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is              

echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt                

dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. 

In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling van schoolbezoek krijgen. De wet              

kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of             

er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op                 

de hoogte van eventuele bijzonderheden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels            

staan in dit document beschreven. 

 

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging,            

bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt                

gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal                

twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

 

3. Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden             

als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van                

het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw                 

kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft uitsluitend de              

enige gezinsvakantie in dat schooljaar. 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard            

van het beroep in de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste              

acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat               

niet mogelijk was; de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de verlofperiode            

mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,                 

waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een                 

doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst               

van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. 

 

4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders             

en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij            

moet gedacht worden aan: 

- een verhuizing van het gezin; 

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in  

  overleg met  

  de directeur en/of de leerplichtambtenaar); 

- het overlijden van bloed- of aanverwanten; 

- de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- of 

  60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

- familiebezoek in het buitenland; 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie 

   te gaan; 
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- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens          

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden            

ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

 

5. Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directie van            

de school en op de website van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief                

relevante verklaringen, in bij de directie van de school. De directie neemt vervolgens een              

besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een             

aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen           

beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.           

De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te             

hebben gehoord. 

 

6. Niet eens met het besluit? 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit,                 

kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit                

heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens            

bevatten: 

- naam en adres van belanghebbende; 

- de dagtekening (datum); 

- een omschrijving van het besluit dat is genomen; 

- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. Wanneer het               

bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend. Moet u een volmacht ondertekenen en               

bij het bezwaarschrift voegen. 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk               

bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens                 

met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes                

weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van              

een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek              

een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden:            

voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld               

bij een bureau voor Rechtshulp. 

 

7. Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar            

wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de            

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt          

opgemaakt. 

 

8. Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de                   

school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 

Op www.rijksoverheid.nl/leerplicht vindt u de complete informatie van de overheid. 

 

 

 

3.8 Studiedagen of -dagdelen 

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen enkele dagen vrij. Deze momenten gebruikt            

het team voor nascholing e.d. Voor het complete overzicht van data verwijzen wij naar onze               
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kalender. 

 

3.9 Buitenschoolse opvang 

Ouders hebben op de Martin Luther Kingschool de keuze uit twee BSO’s:  

BSO de Paddestoel is gehuisvest in een gebouw naast de school. 

Deze BSO is een onderdeel van Kinderopvang De Bilt. 

Meer informatie over de Paddestoel kunt u vinden op de website van onze school, of op de                 

website van Kinderopvang de Bilt. 

 

Topkids Kinderopvang is gehuisvest in onze school in speciaal daarvoor ingericht lokalen.            

Topkids biedt overigens ook voorschoolse opvang aan. Informatie over deze BSO kunt u ook              

op de website van de school vinden of op www.topkids.nl. 

 

3.10 Schoolshirts 

Voor verschillende activiteiten (sportwedstrijden, avondvierdaagse) maken de kinderen gebruik         

van school T-shirts. Deze T-shirts worden voor de activiteit uitgereikt en moeten na de              

activiteit weer worden ingeleverd. De schoolshirts worden centraal per klas gewassen. Het            

dragen van een schoolshirt staat niet alleen heel leuk, het komt ook de overzichtelijkheid en               

dus veiligheid ten goede. 

 

3.11 Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de kist bij de hoofdingang van de school. Jassen              

en andere kledingstukken die ongebruikt in de garderobekasten achterblijven worden tijdens           

inloop- en gespreksavonden uitgestald. Het zoekraken van kledingstukken kunt u voorkomen           

door er een naam in te zetten. Kleding die niet wordt meegenomen wordt afgegeven bij een                

inzamelende instantie. 

 

3.12 Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Het ene jaar worden alleen groepsfoto’s             

gemaakt. Het jaar daarop worden er tevens portretfoto’s (evt. samen met broers en zussen)              

gemaakt. U beslist zelf of u deze foto’s afneemt of niet. Het komt regelmatig voor dat we van                  

kinderen foto’s maken in verschillende onderwijssituaties. We gaan er van uit dat ouders             

hiermee akkoord gaan. Mocht u wel bezwaar hebben, wilt u dit dan bij de directie van de                 

school aangeven? Worden er foto’s voor externe doeleinden gebruikt, dan vragen we u             

hiervoor apart toestemming. 

 

3.13 Gebruik internet 

Binnen de Martin Luther Kingschool verbindt een netwerk computers en interactieve digitale            

schoolborden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Google for education. Bij bijna alle            

methodes is computergebruik voor alle leerlingen geïntegreerd. De kinderen wordt daardoor           

steeds meer onderwijs op maat geboden. Verder wordt de computer ook ingezet voor het              

maken van grote opdrachten zoals een werkstuk of het presenteren van een spreekbeurt             

(PowerPoint). De kinderen in de bovenbouw verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben             

door ervaring. Er zijn gebruiksregels opgesteld in een protocol rond mediawijsheid die het             

internetgebruik reguleren. Het onderhoud van het netwerk wordt verzorgd door Cloudwise. 

 

3.14 Vervoer van kinderen 

Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere 

kinderen kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de 

leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen worden geregeld. We streven 

voor de onderbouw naar 1 begeleider op 6 leerlingen en voor de bovenbouw 1 begeleider op 

10 leerlingen. Wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan zorgen wij 

voor voldoende begeleiding. Hierbij is in ieder geval een leerkracht betrokken. 
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3.15 Partnerschap Marnix Academie Utrecht 

De Martin Luther Kingschool is partnerschool van de Hogeschool Marnix          

PABO. Dit betekent dat gedurende bepaalde periodes in het jaar          

meerdere studenten in verschillende groepen stage lopen. Daarnaast kan         

de school profiteren van de kennis en vernieuwende ideeën die de           

studenten meebrengen. Zo wordt beider ontwikkeling gestimuleerd. Ten behoeve van deze           

samenwerking zijn op de Martin Luther Kingschool twee medewerkers tot mentoren (ICO)            

opgeleid: Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing van de studenten. De             

verdeling van de studenten over de groepen vindt plaats in overleg tussen de directie, ICO’s en                

de leerkrachten. Hierbij wordt ook met het belang van de leerlingen rekening gehouden. De              

aanwezige studenten worden ingeschakeld bij allerlei werkzaamheden die de leerlingen ten           

goede komen. Eerstejaars studenten zijn vooral bezig met de ontwikkeling van hun lesgevende             

kwaliteiten. Tweede en derdejaars studenten worden ook ingezet bij anderen zaken binnen de             

school. De vierdejaars studenten kunnen zelfstandig een groep bemensen en draaien op school             

mee als volwaardige leerkrachten. 

 

3.16 CJG/GGD 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Nederland begeleidt de gezondheid,          

groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 18 jaar. 

 

Het Periodieke Geneeskundig Onderzoek (PGO ) 
U ontvangt, als uw kind in groep 2 zit, enige tijd voor het onderzoek een uitnodiging en een                  

vragenlijstje. Een deel van het onderzoek wordt door de doktersassistente of de jeugdarts             

gedaan. Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur. Het PGO bestaat uit een gesprek en uit                

een lichamelijk onderzoek.Tijdens het gesprek komen onderwerpen als eten, slapen,          

gebitsverzorging, zindelijkheid, doorgemaakte ziekte, functioneren thuis en op school,         

vriendjes en sport/hobby aan de orde. Vragen, klachten en eventuele problemen kunnen dan             

ook besproken worden. Het lichamelijke onderzoek bestaat o.a. uit het bepalen van de             

gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht door de doktersassistente. 

Het onderzoek naar de gezondheid en ontwikkeling vindt bij de jeugdarts plaats. Het             

onderzoek wordt met u en uw kind besproken. Onderzoeksbevindingen die van belang zijn             

voor het leerproces worden met de leerkracht besproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt               

u dat melden tijdens het onderzoek. Het Periodiek Verpleegkundig Onderzoek (PVO) wordt            

verricht door de jeugdverpleegkundige bij de kinderen van groep 7. Ook hier wordt gekeken              

naar gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht. Tevens is er een gesprekje over de             

gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van het kind. Bevindingen worden met u en uw kind               

besproken. Soms is nader onderzoek door de jeugdarts nodig. Er wordt dan een afspraak              

gemaakt bij de jeugdarts. Onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het leerproces            

worden met de leerkrachten besproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden               

tijdens het onderzoek. 

 

 

Gericht Onderzoek 

Naar aanleiding van bevindingen kan de jeugdarts een nacontrole met u afspreken. Een gericht              

onderzoek kan ook plaatsvinden op uw verzoek, op verzoek van uw kind, de leerkracht of de                

huisarts. Aanleidingen voor een dergelijk onderzoek kunnen zijn: twijfel over gehoor,           

gezichtsscherpte of spraak, gedragsproblemen, etc. Vanzelfsprekend valt dit medisch dossier          

onder onze geheimhoudingsplicht. Het kan zijn dat u tussentijds vragen of problemen heeft,             

die u met de jeugdarts wilt bespreken. Het is belangrijk dat u tijdig met deze vragen of                 

problemen komt. Daarom kunt u altijd telefonisch of schriftelijk een extra onderzoek of             

gesprek aanvragen. (Zelf informatie opzoeken: GGD Digitaal: www.ggdmn.nl.) 

 

3.17 Uw kind ziek melden 
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Wanneer uw kind ziek is en hierdoor thuis moet blijven, wordt u als ouder verzocht de school                 

in te lichten voor de schooldag begint. U kunt hiervoor het beste bellen naar de directie, die de                  

ziekmelding doorgeeft aan de desbetreffende leerkracht. Wanneer er sprake is van langdurige            

ziekte zal de groepsleerkracht na een week zelf even bellen om te vragen hoe het met de                 

leerling is. Bij langdurig zieke kinderen die vanwege operatie of andere redenen langere tijd              

school moeten missen, wordt in overleg met de ouders besproken hoe hier mee om te gaan. Er                 

zouden bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden over huiswerk, zodat de leerling niet            

teveel achterop raakt. 

 

3.18   Allergieën   of   andere   aandoeningen 

De school is afhankelijk van de informatie die ouders verstrekken. In het geval van allergieën               

of andere aandoeningen zijn ouders zelf verantwoordelijk om de informatie aangaande de            

ziekte van hun kind aan ons door te geven. De groepsleerkracht maakt hiervan aantekeningen              

in het leerlingdossier, zodat dit kan worden doorgegeven aan de volgende leerkracht. Maar ook              

invallers moeten op de hoogte zijn van allergieën in de klas. Daarom vragen wij ouders om de                 

school te informeren over allergieën of andere aandoeningen. Bij traktaties let de leerkracht             

erop of de leerling de traktatie mag hebben. Aan de ouders van de leerling met een                

voedselallergie wordt om een trommeltje gevraagd met alternatieve traktaties. Commissies          

houden   rekening   met   allergieën   en   overleggen   met   de   ouders   wat   wel   en   niet   mag. 

 

3.19 Ziekte of ongeval op school 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens schooluren ziek wordt of                

zich verwondt. Als een pleister niet voldoende is, zal de school contact opnemen met de               

ouders, verzorgers of met een andere door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt              

het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als de situatie vraagt om medisch handelen                

zal er een arts worden geconsulteerd. Afhankelijk van wat de arts voorstelt wordt de situatie               

samen met de preventiemedewerkers van de school zo goed mogelijk afgehandeld. 

 

Verzekeringen 

De school bezit een WA-verzekering voor de leerkrachten. Deze verzekering treedt in werking             

wanneer door nalatigheid van de leerkracht schade veroorzaakt wordt. Ook vrijwilligers,           

stagiaires, overblijfmoeders en hulpouders zijn verzekerd in geval van nalatigheid van de            

school. 

Daarnaast is er voor de kinderen een collectieve scholierenongevallenverzekering. 

Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school                

en tijdens de georganiseerde activiteiten buiten de school zoals schoolreizen. De verzekering            

omvat in die tijd tevens het ongevallenrisico door stoeien van de kinderen onderling. Op              

individuele basis kunnen de ouders de collectieve schoolverzekering uitbreiden tot een 24-uurs            

dekking. Wanneer u dit wenst, zult u dit moeten doen via uw eigen verzekering. 

In de praktijk komt het er op neer dat eerst de eigen verzekering ingeschakeld wordt en dat                 

daarna eventueel een bijdrage van de aanvullende verzekering mogelijk is. 
 

3.20 Vervanging bij ziekte leerkracht 

Stichting Delta heeft zich aangesloten bij het IPPON, een organisatie die op            

afroep invalleerkrachten regelt. Dankzij de inval-leerkrachten kan het        

onderwijs doorgang vinden. Bij onverwachte situaties kan het voorkomen dat          

er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. In zo’n geval wordt gezocht           

naar een interne oplossing. Het kan zijn dat er dan groepen gecombineerd            

zullen worden of dat de kinderen over de andere groepen worden verdeeld. 

 

3.21 Gescheiden ouders 

In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van              

een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders              

heeft besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo dat het kind woont bij de verzorgende                 
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ouder. Dat is degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. In de wet wordt               

aangegeven, dat de verzorgende ouder de andere, niet-verzorgende ouder, op de hoogte moet             

brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen.            

Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie                

moet door de school desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich           

daartegen verzetten. De school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind               

niet wordt geschaad. 

 

Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten:  

●  De school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders; 

●  Het belang van het kind moet gediend worden. 

 

Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn                 

beiden recht hebben op informatie over de kinderen, volgt de Martin Luther Kingschool de              

volgende gedragslijn: 

●  We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan  

 de niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende 

 ouder. 

● Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet- verzorgende               

ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder              

feitelijke informatie te verstrekken. 

● De feitelijke informatie bestaat uit het ter beschikking stellen van een fotokopie van het              

rapport, telkens nadat er een rapport is uitgereikt. 

● Er worden geen aparte tien minuten gesprekken gepland voor niet- verzorgende ouders. 

 

3.22 Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons 

Richtlijnen voor het gebruik van mobiele telefoons door kinderen op school zijn: 

● Mobiele telefoons worden bij binnenkomst van de leerlingen in de klas aan de leerkracht              

afgegeven; 

● Gebruik op het schoolplein en in het schoolgebouw is niet toegestaan; 

● Het meenemen vindt plaats op eigen risico, de school is niet aansprakelijk voor             

diefstal/vermissing of beschadiging; 

● De richtlijn geldt ook tijdens schoolactiviteiten in/bij/buiten de school en tijdens het            

overblijven. 

 

Wanneer u uw kind op school wilt spreken, dan kunt u de school per telefoon of mail bereiken.                  

Wanneer uw kind in noodgevallen of ziekte vanaf school zijn/haar ouder wil bereiken, belt de               

leerkracht naar de ouders. 
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