
2. DE SCHOOL 

 

  

 Uitgangspunten 

 a  Openbaar 

  De Martin Luther Kingschool is een openbare school, waarvan de kenmerken in de 

grondwet (artikel 23) zijn vastgelegd. Principieel kenmerk is, dat het onderwijs van en 

voor de gehele samenleving is en dat kinderen, ouders en teamleden uit alle gezindten 

en groeperingen zich op school kunnen thuis voelen. Niet gescheiden maar samen, 

zoals de huidige maatschappij is vormgegeven en waarin men met elkaar leeft, leert en 

werkt. 

  Dat maakt het onderwijs op school tot ontmoetingsonderwijs in de meest praktische 

zin van het woord, waarin acceptatie van verschillen, begrip en waardering voor elkaar 

belangrijke voorwaarden zijn.  

  De school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen voorop staat en 

rust, orde en regelmaat houvast geven. Als het kind de school ervaart als een veilige 

omgeving dan is het in staat te komen tot emotioneel welzijn, sociale contacten en 

leerprestaties op eigen niveau. 

 b Schoolregels  

  In elke organisatie, de school niet uitgezonderd, zijn regels en afspraken een noodzaak 

voor een goede gang van zaken. Er zijn een heleboel regels en afspraken over op tijd 

komen, niet hollen in de gang, gebruik materialen, toiletbezoek, enz. Alles opnoemen 

gaat te ver, maar een aantal hoofdregels waar alle andere afspraken op zijn terug te 

voeren, zijn: 

  - acceptatie van de ander, geen discriminatie 

  - open communicatie 

  - respect hebben voor anderen 

  - geen eigen rechter spelen 

  - niets doen, waarvan we weten dat dit een ander hindert 

  - geen verbaal en/of non-verbaal geweld 

  - afblijven van anderen en andermans spullen 

  - in acht nemen van de normale beleefdheidsvormen 

   "Regels zijn goede regels als ze geregeld tot tevredenheid bijdragen aan het regelen 

van wat buiten de regels lijkt of dreigt te worden geregeld." 

 c Schoolplan  

  Het schoolplan is een meerjarenbeleidsplan waarin, door middel van een 

prioriteitenlijst, wordt aangegeven welke onderwerpen in school wanneer besproken 

en geïmplementeerd zullen worden. Deze onderwerpen kunnen o.a. voortkomen uit 

enquêtes, kwaliteitsontwikkeling, invoeren van nieuwe methodes. Voor de komende 

periode zullen o.a. computeronderwijs inclusief smartboards, leerlijn voor 

meerpresteerders/hoogbegaafden en invoering van een nieuwe methode voortgezet 

technisch lezen items zijn. 

   d Steun overheid 

  De overheid stelt personele middelen ter beschikking voor met name de zorg voor het 

jonge kind. Op onze school worden die als volgt ingezet: 

- de inzet van een onderwijsassistent in de groepen 1/2 voor een aantal uren per 

week, speciaal voor de woordenschatontwikkeling. 

- inzet van remedial teachers in de groepen 1/2 , 3 en 4. 

  

  



 Schooljaar 

 a Leerplicht 

  Kinderen in Nederland zijn leerplichtig van hun vijfde tot en met hun zestiende jaar. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen heeft leerplichtambtenaar, 

te weten mevr. Matty Meuleman aangesteld om toe te zien op de naleving van de 

Leerplichtwet. Zij is te bereiken onder nr. 5404472 dienst Burgerzaken afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkelingen. 

 b  Aantal lesuren per jaar per groep 

  De kinderen van groepen 1 t/m 4 moeten minimaal per cursusjaar 880 uur les krijgen. 

Voor de groepen 5 t/m 8 geldt het minimum van 1000 uren per cursusjaar. 

 c Roostervrije dagen 

  Aangezien de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 “te veel” uren naar school gaan, 

hebben zij recht op een aantal roostervrije dagen (groep 1 en 2) cq. roostervrije 

middagen (groep 3
 
en 4). Deze dagen/middagen staan vermeld in de jaarkalender. Op 

deze dagen worden voor de groepen 5 tot en met 8 de “crea-middagen”georganiseerd. 

 d Verlof 
  De directeur mag in uitzonderingsgevallen (de wet zegt: "om gewichtige reden") 

verlof geven. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan huwelijk / sterfgeval in de naaste 

familie. Vakantie onder schooltijd zal niet als gewichtige reden worden aangemerkt. 

Wanneer u echter in de situatie verkeert, dat u door het rooster in uw werkkring op een 

afwijkend tijdstip op vakantie moet gaan, neemt u dan contact op met de directeur. 

  Verzoeken om afwijking van het vakantierooster zullen alleen gehonoreerd worden, 

als u, naast het verplichte formulier (bij directeur of leerkracht te verkrijgen), een 

verklaring van uw werkgever kunt overleggen, waarin de noodzaak tot afwijking naar 

voren komt. Het verlof moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd. 

Voor 4-jarigen is bovenstaande niet van toepassing. Dit neemt niet weg dat de 

leerkrachten het bijzonder op prijs stellen, indien u ook dan met het officiële rooster 

rekening wilt houden en de regels van de verlofaanvragen wilt volgen. 

  In de eerste twee weken na de grote schoolvakantie mag geen verlof verleend worden. 

Kinderen die dan verzuimen zullen gemeld worden bij de leerplichtambtenaar,  

  mevr. Matty Meuleman. Verzuim in deze periode kan leiden tot een geldboete. Zie 

voor een volledig overzicht van de verlofregeling de bijlage. 

  e Schoolverzuim 

  Als een kind door ziekte (of een andere dringende reden) niet of niet op tijd op school 

kan komen, wilt u dan tijdig bericht geven. Wij verzoeken u dringend niet onder 

schooltijd te bellen, maar tussen 08.15 en 08.30 uur. 

  Na controle zal er met de niet gemelde absenten telefonisch contact worden 

opgenomen. 

  Wij verzoeken u dringend dokter- / tandartsbezoek en bezoek aan andere instanties  

zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaats vinden. Voorwaarde om afspraken na 

te komen onder schooltijd, is dat u uw kind komt halen en weer terug brengt! Wij 

mogen kinderen onder schooltijd niet alleen van school laten gaan. 

 f Compensatieverlof, studieverlof 

  Leerkrachten kunnen een aantal dagen per jaar compensatieverlof (voorheen ADV) 

hebben. Een enkele keer volgen leerkrachten scholing onder schooltijd of hebben zij 

een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een andere 

leerkracht overgenomen. 

  Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een invalkracht (extern). Wanneer 

geen invalkracht beschikbaar is, wordt intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld 

door groepen te combineren, leerlingen van de zieke leerkracht te verdelen of door een  



  ambulante leerkracht de vervanging te laten doen. Er worden in principe geen 

leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten. Mocht het toch 

een keer nodig zijn, dan is dit pure overmacht. Dit zal echter nooit het geval zijn bij 

een eerste ziektedag. 

  Leerlingen bij wie niemand thuis is, worden op school opgevangen. 

 

  Schooldag 

 a Schooltijden 

  De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk 

  maandag  08.45 – 14.45 uur 

  dinsdag  08.45 – 14.45 uur 

  woensdag 08.45 – 12.30 uur 

  donderdag 08.45 – 14.45 uur 

  vrijdag  08.45 – 14.45 uur 

  De lessen beginnen om 08.45 uur, het is zeer wenselijk dat iedereen op tijd op school 

aanwezig is. Vanaf 08.30 uur wordt er op het schoolplein toezicht gehouden. De deuren 

gaan om 08.35 uur open en om uiterlijk 08.40 uur gaan de kinderen naar binnen.  

  Bij zeer slecht weer is de deur om 08.30 uur open. 

  Op woensdag voor 12.30 uur en de andere dagen voor 14.45 uur wachten de ouders 

buiten het hek tot de groepen 1/2 naar binnen zijn. 

 b Pauzes 

  De ochtendpauze is voor de groepen 1 en 2 rond 10.15 uur. De kinderen blijven in hun 

lokaal.   

  De groepen 3, 4 en 5 hebben ochtendpauze van 10.15 - 10.30 uur en de groepen 6, 7 

en 8 van 10.35 - 10.50 uur. Deze groepen brengen de tijd door op het schoolplein 

onder toezicht van de pleinwachten; bij slecht weer blijven ze in het eigen lokaal. 

  Het is de gewoonte dat de leerlingen wat eten en drinken in de ochtendpauze. 

  De groepen 1 t/m 4 hebben lunchpauze van 11.45 - 12.30 uur en de groepen 5 t/m 8 

van 12.30 - 13.00 uur. 

 c Tussenschoolse opvang voor alle kinderen 

 Op de Martin Luther Kingschool bestaat het systeem waarin alle kinderen tussen de 

middag op school hun lunch gebruiken.  

 De zorg voor de leerlingen wordt tijdens de lunch door externe, opgeleide krachten 

overgenomen. Een aantal van deze lunchkrachten zijn ook pedagogisch medewerker 

bij Kinderrijk, onze Brede Schoolpartner.  

De lunchkrachten draaien dubbele shifts. De inning van de lunchkosten ligt bij de 

Stichting Amstelwijs, waaronder onze school valt. De totale kosten bedragen voor een 

heel jaar per leerling € 102,50 in 2010. 

Voor een periode minder dan een jaar worden naar rato bedragen in rekening gebracht. 

De ouders krijgen de rekening voor de lunch bij het begin van het schooljaar via de 

school uitgereikt.  

De coördinatie is in handen van de lunchcoördinator. Zij regelt dat in alle groepen 

iedere dag een lunchkracht aanwezig is, zorgt voor invallers, regelt de administratie. 

Voor de totale gang van zaken is er regelmatig overleg met de directie. Samen met 

directie en team is een totaal pakket van afspraken vastgesteld, lopend van hoe 

gedragen we ons in het lokaal tijdens de lunch tot het spelen op het schoolplein. 

Minstens 2 x per jaar wordt tijdens een overleg gepraat over de gang van zaken tijdens 

de lunch. Hierbij zijn aanwezig de groep lunchkrachten, de lunchcoördinator, de 

directie en leidinggevende van Kinderrijk.   

  



 d Schoolmelk  
  Als leerlingen gebruik willen maken van de schoolmelkvoorziening dan kan bij de 

leerkracht/ administratie een inschrijfformulier gevraagd worden. 

  Er is keuze uit halfvolle melk, Optimel, Campinadrink en chocomelk. 

  De schoolmelkproducten worden bewaard in een koelkast en rondgedeeld tijdens de 

middagpauze.  

 e Voor- en Naschoolse opvang.  

  Sinds augustus 2007 is de school verplicht voor- en naschoolse opvang aan te bieden. 

Onze school had voor de voorschoolse opvang een samenwerkingsverband met 

Kinderrijk (tel. 020 – 4260866). Door gebrek aan voldoende deelnemers is deze 

faciliteit stop gezet per augustus 2010. Mocht er in de toekomst (minimale bezetting 

14 deelnemers per dag) voldoende belangstelling zijn, dan zal de opvang opnieuw 

gestart kunnen worden. De naschoolse opvang is gevestigd in de tijdelijke locatie op 

ons schoolplein. In de noodlocatie is naast Kinderrijk de peuterspeelzaal de 

Kinderboom gevestigd. Op de bovenverdieping is de ruimte van de Martin Luther 

Kingschool. De kleuters die van de NSO gebruik maken, worden bij het hoofdgebouw 

opgehaald. De kinderen in de noodlocatie worden boven opgehaald. Ouders, huidige 

en toekomstige, adviseren wij hun kinderen tijdig op te geven bij Kinderrijk (tel. 020 – 

4260866 en de link op onze website). 

 

Groepen 

De leerlingen zijn verdeeld over 11 á 12 groepen die per jaar in een vast lokaal zijn 

gehuisvest. 

Er zijn drie groepen 1/2. In iedere “kleutergroep” zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. 

De werkwijze in de groepen 1 en 2 leent zich uitstekend voor deze gemengde 

samenstelling.  

  De groepen 3 t/m 8 zijn homogeen samengesteld. Dat betekent dat kinderen bij elkaar 

zitten van dezelfde leeftijd en min of meer gelijk ontwikkelingsniveau. 

   

 Schoolgebouw 

 Het hoofdgebouw telt 8 lokalen, een speellokaal, een personeelskamer, een 

directiekamer, een kamer voor de administratie en een aula. In de aula vinden o.a. 

plaats: ouderavonden, open podium voorstellingen, school-tv uitzendingen en 

afscheidsfeest groep 8. 

  In de tijdelijke huisvesting zijn 6 lokalen en ruimtes voor de Interne Begeleiders en 

Remedial Teachers. Deze zijn gesitueerd op de eerste verdieping. Op de begane grond 

zijn de ruimtes voor onze partners in de Brede School, te weten peuterspeelzaal de 

Kinderboom en de naschoolse opvang van Kinderrijk. 

  

 Calamiteiten 

 In het onverhoopte geval van calamiteiten zijn de bedrijfshulpverleners, samen met de 

directie, verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen.  

 Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om adequaat te handelen in geval van 

calamiteiten. Daarbij moet gedacht worden aan coördinatie bij brandsituaties of het 

behandelen van gewonden tijdens de schooluren.  

 Naast de gediplomeerde BHV’ers heeft onze school ook nog 3 volledig gebrevetteerde 

EHBO’ers. Voor alle collega’s met deze kwalificatie geldt dat er jaarlijks meerdere 

herhalingscursussen gevolgd worden. 

  Beide locaties zijn aangepast aan de laatste eisen van de brandweer. Bij brand treedt 

het brandplan in werking, dat bekend is bij alle teamleden en waarvan de  



  taakverdeling duidelijk zichtbaar bij de ingang van de groepslokalen hangt.  

  Minimaal eenmaal per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats. 

   

   

 De Brede School Martin Luther King  

 

Vanaf januari 2008 draait onze school als Brede School. Dit doen wij in 

samenwerking met Cardanus (peuterspeelzaal de Kinderboom en activiteiten 

begeleiden) en KinderRijk voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor ontvangen wij 

subsidie vanuit de gemeente. 

 

  Wat betekent Brede School MLK? 

• We organiseren na-schoolse workshops voor de kinderen 

• Sportdag en zomerspelen op plein 

• Op projectbasis organiseren wij activiteiten met sportbedrijf, bibliotheek, 

muziekschool etc. 

• Thema-avond voor de ouders van alle BS- partners.  

• Koffie-ochtenden op school voor de ouders: ouders kunnen kennismaken met 

elkaar en de school. De BS-coördinator is aanwezig, bespreekt 

schoolonderwerpen en kan vragen beantwoorden. 

• Hulp bij Sinterklaassurprise maken: ouders en kind samen maken onder 

begeleiding een surprise. Materiaal is op school aanwezig. 

• De opvang en school werken samen om te zorgen voor een optimale zorg voor 

de kinderen gedurende de gehele dag, dus ook de tussenschoolse opvang. 

• Om de overgang tussen peuterspeelzaal en school kleiner en vloeiend te 

maken, wordt samengewerkt. De peuters komen op bezoek op school. School 

komt op de informatie avond van de peuterspeelzaal. Projecten worden samen 

gepland. We werken beide met hetzelfde talige-programma Bas en het 

personeel heeft onderling contact. Informatie wordt uitgewisseld. 

• Tussen peuterspeelzaal – school – en KR opvang is overleg over kinderen die 

meer partners bezoeken. Als er zorg is rond kinderen zullen we daar ook 

contact over hebben zodat evt. extra zorg of afspraken bij alle partners bekend 

zijn. 

 

  In het jaar 2010-2011: 

• Muziekschool project.  
 Gedurende dit jaar zullen docenten van de muziekschool les komen geven aan 

alle groepen op school, naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Uiteraard in 

verschillende vormen, passend bij de verschillende leeftijden. Daarnaast 

participeert de muziekschool ook in de workshops op de Crea vrijdagmiddagen 

voor de groepen 5 t/m 8. In het kader van het cultureel programma waarin dit 

jaar muziek centraal staat, zal op 12 mei een muziekdag voor alle groepen 

plaats vinden, afgerond met een voorstelling voor de ouders. 

• Naschoolse activiteiten  
  Blok I: 20 september – december 

  Blok II: 24 januari – april 

Ruim voor de start ontvangt elk kind het BS-infoboekje waarin alle activiteiten 

omschreven staan. Wanneer uw kind aan een activiteit wil deelnemen, vult u  



het formulier in en stopt dat in de rode brievenbus tegenover de hoofdingang. 

De activiteiten zijn divers: sportonderdelen, knutselen, muziek etc. Een van de   

 

naschoolse activiteiten is het maken van de schoolkrant. Zo kunnen kinderen 

die daar enthousiast voor zijn alle facetten van het maken van een krant leren 

en kan de hele school genieten van het eindproduct. 

• Samenwerking opvang & school 
 De Martin Luther Kingschool heeft een unieke samenwerking met KinderRijk. 

De TSO (tussenschoolse opvang in lunchtijd) wordt ingevuld door personeel 

van KinderRijk en vrijwilligers. Twee krachten van KinderRijk vervullen ook 

onderwijsassistent taken in de ochtenduren op school, vervolgens zijn zij 

werkzaam in de na-schoolse opvang. Zo is er een doorlopend geheel ontstaan 

van ’s ochtends 08.45 uur tot 18.00 uur met bekende gezichten voor de 

kinderen.  Deze samenwerkingsvorm is in samenwerking met Kinderrijk, 

Amstelwijs en directie ontwikkeld. 

• Surprise maken  
 Voorafgaand aan de Sinterklaasviering bieden wij de mogelijkheid aan ouder 

en kind gezamenlijk begeleid te worden voor hulp of gewoon omdat dat 

gezellig is bij het maken van de surprise voor de klasgenoot. Dit jaar is dat op 

 maandagavond 29-11-2010 vanaf 19.30 uur 

• Koffie-ochtenden voor de ouders 
 Woe. 6 okt.  & 17 nov. 2010, 9 febr. & 13 april 2011 vanaf 08.45 uur in de 

aula van het hoofdgebouw. 

• Zorgoverleg  
 Overleg tussen personeel van de verschillende BS partners over kinderen die 

meer partners bezoeken. 

• Verteltassen maken. 
 Dit is bij uitstek een onderdeel waarbij wij een beroep op u, de ouders, gaan 

doen. In januari zal op de woensdagochtend, onder begeleiding, door ouders 

aan verteltassen worden gewerkt. Dit zijn tassen waarin een prentenboek zit 

met allerlei aanverwante artikelen rond het boek: spelletjes, figuurtjes, het 

verhaal op dvd voorgelezen etc. Deze tassen kunnen enorm bijdragen aan de 

taalontwikkeling van kinderen. 

• Thema-avond  
 Op 18 januari 2011 nodigen wij alle ouders uit voor de gezamenlijke 

ouderavond waarbij communicatie op alle vlakken centraal staat. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


