
Van: jolandadekok@wereldkidz.nl <jolandadekok@wereldkidz.nl> Namens Mailbox Bestuur 
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 11:43 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: WereldKidz in het nieuws: Werkdrukgelden --> Een sigaar uit eigen doos 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Eindelijk een prachtig akkoord tussen de bonden en minister Slob om werkdruk 
in het primair onderwijs aan te pakken. Fantastisch! WereldKidz krijgt straks elk 
jaar 1,2 miljoen euro extra om de werkdruk te verlichten en innovatie te 
stimuleren. Geld dat hard nodig is voor onze leerkrachten!  

En kunnen onze teams nu met al dat geld aan de slag? Helaas, dat gaat niet 
lukken. Er blijft wel héél weinig geld over... 

Minister Slob’s linkerhand weet niet wat zijn rechterhand doet.  
Zijn linkerhand geeft ons 1,2 miljoen, zijn rechterhand neemt daarvan weer 
meer dan 9 ton. 

Eén van onze schoolleiders maakte deze visual, die spreekt voor zich. U vindt de 
visual op onze website en in de bijlage. 
 
Namens Wubbo J. Wever, voorzitter college van bestuur, 
 
 

 
school WereldKidz bezoekadres Laan van Vollenhove 3279 - 3706 AS Zeist - t 030-6969108  
WereldKidz is de merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn-en Heuvelland KvK 30200523 

https://www.wereldkidz.nl/Actueel/art/32726
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