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VAN HET TEAM 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 

De eerste vakantie van dit schooljaar is achter de rug en 
iedereen is gelukkig gezond en wel terug.  

De school heeft gedurende de vakantieweek wel een fors 
probleem gehad. Een van de groepen in de meterkast bleek 

te zijn doorgebrand, mogelijk door een kortsluiting of een 
blikseminslag. De ware oorzaak wordt nog onderzocht. 

Maar het resultaat werd al wel in de loop van de 
vakantieweek duidelijk, maar zeker de afgelopen week. 

De brandmeldinstallatie bleek niet meer te functioneren en de 
alarminstallatie kon niet meer worden ingeschakeld. Dat werd 
gelukkig in de vakantie allemaal weer keurig opgelost, zodat onze 

leerlingen geen risico’s hebben hoeven lopen. Na de vakantie bleek 
geen enkele computer meer te werken, omdat in de patchkast 

verschillende onderdelen bleken te zijn doorgebrand. U begrijpt dat 
dat heel vervelend was omdat wij op maandag allemaal op school 

waren voor een studiedag, waarbij twee grote en belangrijke workshops werden gegeven 
(één over Gynzy voor de bovenbouwcollega’s en één over de woordenschatmethode LOGO 

3000, die de school inmiddels heeft aangeschaft voor de jongste 
leerlingen, dit om het woordenschatonderwijs voor onze leerlingen 

op een nog hoger peil te krijgen.). Maar er was op dat moment geen 
enkele mogelijkheid om een internetverbinding te krijgen. 

De computer op de administratie bleek zelfs doorgebrand te zijn. De 

bel van de voordeur (met camera en afstandsbediening) wordt 
momenteel ook gerepareerd en voor de lichtbak uit een van de 
kleutergroepen wordt momenteel een nieuwe adapter besteld 
omdat die ook bleek te zijn doorgebrand.  



We zijn bang dat we in de loop van de tijd nog wel meer vervelende zaken gaan ontdekken. 

Gelukkig zijn we goed verzekerd en wordt alles dankzij ons bestuurskantoor, de ICT helpdesk 
van INOS, door BreedSaam (de stichting die de scholen voor primair onderwijs beheert en 

onderhoudt) en natuurlijk door onze nieuwe conciërge meneer Johan weer keurig netjes op 
en in orde gebracht. 

Net voor de vakantie is ook een heel nauwkeurige controle 
uitgevoerd van alle speelonderdelen op onze speelplaats. We 

hebben daar een uitgebreid inspectierapport van gehad en 
op basis daarvan gaan we de komende periode alles laten 

herstellen of nakijken waar twijfels bij zijn. Het kan dus zijn 
dat er reparaties uitgevoerd gaan worden, maar het kan ook 

zo maar zijn dat zaken verwijderd worden omdat ze blijkbaar 
niet veilig genoeg voor onze leerlingen (meer) zijn. 

Bedoeling is natuurlijk een veilige en fijne speelomgeving te 
behouden. 

 
De week rust en ontspanning 

in de herfstvakantie heeft de meesten weer heel goed 
gedaan. We beginnen met een gerust hart aan de tweede 
periode van dit jaar, het najaar, waar na volgende week 
oudergesprekken gepland zijn. We gaan er van uit u allemaal 
te kunnen spreken.  

U hebt inmiddels via PARRO de mogelijkheid gekregen om u 
in te schrijven voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren) in één van de vier 

blokken (twee aansluitend aan schooltijd en twee in de vroege 
avonduren). Wij denken dat u met deze keuzemogelijkheid kans krijgt 

om samen te komen.  
Natuurlijk houden we weer rekening met aansluiting van gesprekken 

van broertjes en zusjes (althans dat kunt u zelf in de planning op PARRO 
aangeven), zodat u maar één keer naar school hoeft te komen. Is ook 

handig als u een huiswacht in moet/wilt schakelen om samen te komen.  
 

U hebt ongetwijfeld al wel gehoord dat er opnieuw landelijk een oproep 
tot staken is gedaan. Enerzijds voor een salaris dat beter aansluit bij dat van het voortgezet 
onderwijs, anderzijds voor vermindering van de werkdruk, maar ook om aandacht te vragen 
bij de overheid voor het lerarentekort. 

De staking (voor zowel primair- als voor voortgezet 
onderwijs) is gepland op woensdag 6 november 
aanstaande.  
De stakingsbereidheid bij mijn collega’s is hoog en ligt 
op bijna 80%. Goed onderwijs geven is dan niet 

mogelijk en om die reden heeft het college van bestuur 
van INOS (ons schoolbestuur) de school gesloten op 

die dag. 
Voor meer informatie hierover adviseer ik u ook de brief die onder aan deze Weilustwekker 

geplaatst is, afkomstig van het college van Bestuur  van INOS, te lezen. Ik zal deze ook via 



PARRO laten versturen, zodat iedereen twee keer gelegenheid krijgt om kennis te nemen 

van de staking op Kbs Weilust op woensdag 6 november. 
NB: Er is nog een kleine mogelijkheid dat de staking NIET doorgaat. Op 29 oktober is er 

namelijk nog een gesprek tussen premier Rutte, minister Slob, de bonden en de werkgevers. 
Mocht er in dit gesprek alsnog een toezegging komen over 

voldoende extra middelen, dan kan het zijn dat de staking wordt 
afgeblazen. In dat geval blijven alle scholen open en is het een 

gewone werkdag. 
Dat laat ik u dan weer binnen mijn mogelijkheden zo snel 

mogelijk weten. Maar nog even geen plannen voor een leuke 
dag met de kinderen, omdat ze vrij zijn.  

Ik laat u ook zo snel mogelijk horen wat de mogelijkheden zijn van Kober kinderopvang 
m.b.t. de opvang van onze leerlingen. 

Voor nu wens ik u weer een heel fijne schoolweek. Ik ontmoet u graag tijdens de 
ouderavonden. 

 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust, 

 
Kees van Sprundel, directeur 



.  

 
 


