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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de jaarkalender 2020-2021.
Deze gids is bedoeld om u, als ouder(s), informatie te geven over het onderwijs op
onze school.
Daarnaast vindt u praktische informatie over schooltijden, activiteiten, belangrijke
adressen en informatie over allerlei schoolzaken.
De data van bijzondere activiteiten vindt u in het kalendergedeelte.
Heeft u na het doorlezen van deze gids nog vragen, dan kunt u altijd bij de
schoolleiding terecht.
Op onze website: www.partnerscholen.nl vindt u allerlei wetenswaardigheden over
onze school.
Wij hebben veel zin in het komende schooljaar en hopen op een fijn, leerzaam en
succesvol schooljaar voor de kinderen. Een goede samenwerking met u als ouder(s)
is daarbij belangrijk. Op onze inzet daarbij mag u rekenen. Wij rekenen ook op u.
Met vriendelijke groet,
Het team van bs. Mariënhof
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Personeel- en groepsverdeling
Hieronder vindt u de namen en mailadressen van het personeel. Wij vragen u
alleen in uitzonderlijke situaties gebruik te maken van het privénummer van de
directeur. U kunt de leerkrachten, op de dagen dat zij werken, altijd op school
bereiken.
Directeur
Erie van Teeffelen
Leerkrachten
Miriam van Hoogstraten
Ellie Driessen-Derks
Gisela Fransen-vd Coolwiijk
Eva Donkers
Astrid Lamers
Lotte Eertink

e.vanteeffelen@ groeisaampo.nl
Telefoonnummer 06-81685192
m.vanhoogstraten@ groeisaampo.nl
e.driessen@ groeisaampo.nl
g.fransen@ groeisaampo.nl
e.donkers@ groeisaampo.nl
as.lamers@ groeisaampo.nl
l.eertink@groeisaampo.nl

Vrijwilligers
Henk Arts (conciërge)
Ted van Geffen (RT)

h.arts@groeisaampo.nl

Klachtcontactpersoon
Gisela Fransen / Albertine Roffelsen.
Als een leerling, ouder of personeelslid te maken krijgt met vormen van
mishandeling of intimidatie dan kunnen zij bij hen terecht. Zij hebben
geheimhoudingsplicht voor wat hen toevertrouwd wordt. Zij zoeken samen met de
betrokkene naar oplossingen of verwijzen door, naar bijvoorbeeld een
vertrouwenspersoon.
Schoolmaatschappelijk werk / GGD
Fikriye Horuz
f.horuz@ groeisaampo.nl
Anneke Jansen
a.jansen@ggdgelderlandzuid.nl
Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Vakleerkracht gym: Stefanie Vervoort.

Stichting GroeiSaam

Onderwijsassistente
Malouke Jansen

m.jansen@ groeisaampo.nl

Op 1 januari 2020 zijn stichting SPOM en stichting Oeverwal gefuseerd. De nieuwe
stichting, stichting GroeiSaam, is gevestigd in Cultureel Centrum d’n Bogerd in
Druten. Het adres is Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten.

Intern begeleider
Albertine Roffelsen

a.roffelsen@ groeisaampo.nl

Conciërge
Elly van den Oever

e.vandeoever@ groeisaampo.nl
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Groepsverdeling:

Inloop

Groep 1-2:
Groep 3-4

De kinderen van groep 1-2-3 mogen ’s ochtends vanaf 8.20 uur (evt. met hun
ouders) naar binnen. Dit geeft u de gelegenheid om even rustig met uw kind de
ochtend of middag op te starten en even te kijken waar hij/zij mee bezig is. Wilt u
iets bespreken met de leerkracht, dan zou het fijn zijn als u dit doet na 15.15 uur. U
kunt natuurlijk voor een langer durend gesprek altijd een afspraak maken. Om 8.30
uur is het de bedoeling dat de ouders weggaan. Op deze manier kan de leerkracht
op tijd beginnen aan het dagprogramma.
’s Middags mogen de kinderen van groep 1-2-3 vanaf 13.05 uur naar binnen.

Lotte Eertink (ma-vr)
Gisela Fransen (ma-di)
Ellie Driessen (wo-do-vr)
Groep 5-6-7-8: Eva Donkers (ma-di-wo-do)
Miriam van Hoogstraten (di-wo-do-vr)
Astrid Lamers (ma-di-wo-do-vr)
Miriam is op dinsdag buiten de groep en heeft dan MT-taken.
Astrid is op donderdagmiddag buiten de groep, ze heeft dan ICT-taken en andere
werkzaamheden.

Schooltijden
In verband met de coronamaatregelen zijn de schooltijden tot de kerstvakantie als
volg:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 –14.30 uur
Woensdag:
8.30 – 12.15 uur
Dit geldt voor alle groepen. De kinderen mogen vanaf 8.20 meteen naar binnen
(inloop).
In het nieuwe schooljaar starten we een onderzoek naar andere schooltijden.

Aanwezigheid op het plein en toezicht door leerkrachten
Leerlingen mogen ’s morgens vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur de
speelplaats op komen om te spelen. Zij mogen ook na schooltijd gebruik maken van
het plein. Als het hek afgesloten wordt/is, betekent dit dat niemand op de
speelplaats aanwezig mag zijn.
Vanaf 15 minuten voor aanvang van de schooltijden houdt een leerkracht toezicht
op de grote speelplaats. In de ochtendpauze lopen alle leerkrachten buiten.

Afmelden i.v.m. ziekte
Als uw kind ziek is dan vragen wij u om dit voor schooltijd telefonisch door te
geven. Ook kunt u voor 8.30 uur een mail sturen naar de leerkracht van uw kind.
Houdt u hierbij a.u.b. rekening met welke leerkracht deze dag aanwezig is. Als een
leerling om 8.45 uur nog niet aanwezig is zullen wij u bellen om na te gaan waar hij
is. Dit om uit te sluiten dat er onderweg van huis naar school iets gebeurd is. Als
een leerling eenmaal op school is laten we hem niet meer zonder uw toestemming
naar huis gaan om bijv. iets op te halen.

Parkeren van auto's bij school
Wij verzoeken iedereen om de auto, in verband met de veiligheid van de leerlingen,
op het plein bij de kerk of op de parkeerplaats tegenover de Edohof te parkeren en
niet in de Schoolstraat (uitgezonderd de parkeervakken).
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Vakantierooster 2020 – 2021

Tijden bewegingsonderwijs

Van
tot en met
Herfstvakantie
19 oktober
23 oktober
Kerstvakantie
21 december
1 januari
Carnavalsvakantie
15 februari
19 februari
Tweede paasdag
5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei
14 mei
Tweede Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
19 juli
27 augustus
* Extra verlof voor vakanties wordt niet verleend. U dient hier bij het bespreken
van uw vakantie rekening mee te houden.

Groep 3-8 heeft op dinsdagmorgen 1 uur gym. Deze lessen worden gegeven door
Stefanie Vervoort
Op donderdag hebben we 30 minuten spelles. Deze lessen worden buiten gegeven
door de eigen leerkracht. Bij slecht weer zoeken we een ander moment in de week.

Studiedagen

Eten en drinken

De school organiseert een aantal studie(mid)dagen om de deskundigheid van het
team te vergroten. Alle kinderen zijn vrij op een studiedag.
Het kan zijn dat het nodig is dat er in de loop van het schooljaar nog een
studiemoment ingepland wordt. Mocht dit het geval zijn, dan brengen wij u
daarvan tijdig op de hoogte.
Woensdag 23 september
Groep 1-8 vrij
Dinsdag 26 januari
Groep 1-8 vrij
Vrijdag 30 april
Groep 1-8 vrij
Maandagmiddag 14 juni
Groep 1-8 vrij
Vrijdag 16 juli
Groep 1-8 vrij

Omstreeks 10.10 uur gaan we met de kinderen eten en drinken. Dit doen we
gezamenlijk. Ieder kind mag dan het van thuis meegebrachte eten en drinken
nuttigen. U kunt een stukje fruit of groente meegeven. Heeft uw kind niet
voldoende aan fruit dan mag hij/zij ook nog een boterham meebrengen. Dit moet u
wel even met de leerkracht van uw kind afspreken.
Geef niet te veel aan uw kind mee, het
is een tussendoortje. Om de grote berg
afval tegen te gaan, zijn wij er
voorstander van om het drinken mee te
geven in een plastic beker.

Gymkleding
Vanaf groep 3 heeft uw kind eenmaal per week gym. Hiervoor neemt hij/zij
gymkleding mee: een korte broek met een shirt met korte mouwen, stevige
gymschoenen zonder zwarte zolen (liever geen turnschoentjes, aangezien deze te
glad zijn en daardoor bij sommige gymlessen niet veilig), schone sokken.
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Leerlingenraad

Oudervereniging

Onze school heeft een leerlingenraad waarin kinderen uit groep 5-6-7 en 8 zitten
Drie à vier keer per jaar komt de raad bijeen. Er wordt dan gesproken over allerlei
zaken. Kinderen kunnen zelf onderwerpen inbrengen of ze bespreken onderwerpen
die door de leerkrachten worden ingebracht.

De school heeft een oudervereniging, waarvan de ouders lid worden zodra hun kind
op onze school instroomt. De oudervereniging is een op zichzelf staande vereniging
die tot doel heeft om de leerlingen een fijne schooltijd te geven. Hieronder vallen
het (mee)organiseren van activiteiten zoals, het schoolreisje, Kerst, Sinterklaas etc.
De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de school. Van ouders
wordt een vrijwillige bijdrage per schooljaar gevraagd.
De ouderbijdrage is een bijdrage die aan ouders/ verzorgers wordt gevraagd zonder
dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De ouderbijdrage is bedoeld voor
extra uitgaven voor activiteiten die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de
overheid. Voor deze school is dit onder andere van toepassing op: het schoolreisje,
de excursie, het carnavals-, sinterklaas-, en kerstfeest, sportdag, cultureel
schoolprogramma. Het schoolkamp van groep 8 is hierbij niet inbegrepen.
Zonder de ouderbijdrage kunnen die activiteiten niet bekostigd worden.
De vrijwillige ouderbijdrage is € 40,00 per jaar. De ouderbijdrage wordt 2x per jaar
geïncasseerd.
Jaarlijks wordt er op de algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over
de financiën.

Voor schooljaar 2020-2021 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:
Groep 5: Floortje Henzen en Lex van Lent
Groep 6: Kas van Dijk en Fleur Daniëls
Groep 7: Gijs van Coolwijk en Nienke Wieberdink
Groep 8: Rik van Dijk en Isis Heijmans

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft het doel de belangen van ouders en
personeel zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet zij door het beleid op Mariënhof
te volgen en te toetsen. De MR is ook een klankbord voor ouders en personeel.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij:
Astrid Lamers:
as.lamers@groeisaampo.nl
Eva Donkers
e.donkers@groeisaampo.nl
Janine van Gelder
mail@avangelder.nl
Markell Gremmen
markellgremmen@gmail.com

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Zie schoolgids.

De rijksoverheid stelt bepaalde voorwaarden m.b.t. de ouderbijdrage:
• De school moet de ouders wijzen op het vrijwillige karakter van deze
bijdrage.
• De school mag de bijdrage niet koppelen aan de inschrijving van leerlingen;
m.a.w. de school mag geen kinderen weigeren waarvan de ouders de
ouderbijdrage niet willen betalen.
Voor vragen of opmerkingen over de oudervereniging kunt u terecht bij Dieke van
Heumen telefoonnummer 06-10202414
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Informeren van ouders

Informeel contact
Wij willen naar leerlingen en ouders laagdrempelig zijn. Dat wil zeggen dat u van
harte uitgenodigd wordt om met de leerkracht in gesprek te gaan over de
ontwikkeling van uw kind. Een goede communicatie tussen ouders en school is
belangrijk. Zeker als het met uw kind niet naar verwachting gaat. Mocht u zorgen of
vragen hebben dan willen we u nadrukkelijk uitnodigen om dit met de leerkracht of
de intern begeleider te bespreken. Zijn er vragen of maakt u zich zorgen, dan kunt
u, na schooltijd, binnenlopen en dit bespreken. Mocht het moment niet uitkomen
dan wordt een andere afspraak gemaakt. Ook kan er altijd telefonisch een afspraak
gemaakt worden. Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor een gesprek met de
intern begeleider (Albertine Roffelsen), de teamcoördinator (Miriam van
Hoogstraten) of de directeur (Erie van Teeffelen).

Informatieavond
Op 8 september is er een informatieavond voor alle ouders. In het begin van het
nieuwe schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Oudergesprekken
In november, februari en juni kunt u met de leerkracht over de ontwikkeling van uw
kind(eren) spreken. In het gesprek van november gaat het vooral over de start van
het nieuwe schooljaar en over het welbevinden van uw kind. De kinderen uit groep
4 t/m 8 zijn hierbij aanwezig. Het gesprek in februari en juni is een
rapportbespreking. De kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.
Voor de gesprekken in november en februari worden alle ouders uitgenodigd, de
gesprekken in juni worden gehouden op verzoek van de leerkracht of van de ouder.
Het is bij wet geregeld dat beide ouders na een scheiding in beginsel het
gezamenlijk gezag behouden. Dat geldt niet als een rechter anders heeft beslist en
het belang van de minderjarige dat vereist. In de situatie van gezamenlijk belang
behoort de school beide ouders te informeren.
De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet ook aan de andere ouder
gegeven worden. Wij voeren de oudergesprekken met beide ouders samen.

Rapporten
In februari en juli krijgen alle leerlingen een rapport. De kinderen uit groep 1-2
krijgen een rapport waarin ze zelf vertellen wat ze hebben geleerd.

Kalender
Via deze kalender informeren wij u over de jaarlijkse activiteiten en nieuwe
ontwikkelingen op school. Ook willen wij op deze wijze een overzichtelijke
familieplanner bieden die een handige plaats in het huis zeker waard is. Op de
kalender staan onderwerpen die jaarlijks aangepast worden. Hij wordt voor de start
van elk schooljaar verspreid.
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Nieuwsflits

Foto’s maken en filmen tijdens activiteiten

Elke twee weken ontvangt u de Nieuwsflits. Op deze manier willen wij u informeren
over allerlei actuele activiteiten en ontwikkelingen. De Nieuwsflits wordt digitaal
verstuurd. De Nieuwsflits is ook op de website te lezen: www.partnerscholen.nl.
Ook de overige informatie wordt digitaal verstuurd.

Regelmatig wordt u als ouder uitgenodigd om op school te komen kijken bij een
uitvoering van uw kind. Natuurlijk is het leuk om van deze optredens foto- en/of
filmopnamen te maken. Het is echter niet toegestaan om deze beelden via sociale
media (Facebook, YouTube, e.d.) te delen als hier ook nog andere kinderen op
staan.

Algemene afspraken
Verjaardagen kinderen en leerkrachten
Als leerlingen jarig zijn is dat groot feest. We willen dit ook op school vieren. In de
eigen groep van de leerling wordt gezongen en kan er getrakteerd worden. We
vragen ouders om de traktatie liefst gezond en ‘klein’ te houden. In de groepen 1-2
en 3 mogen ouders bij het feest aanwezig zijn. Het is hierbij niet toegestaan om
filmopnamen te maken.
De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen groep gevierd. Als de leerkracht
jarig is hoeven kinderen geen cadeautjes mee te nemen. Wel is het altijd leuk om
een mooie tekening of kaart te krijgen.

Medische handelingen op school:
Soms komt het voor dat uw kind tijdens schooltijd ziek wordt. Allereerst zullen wij
proberen telefonisch contact met u op te nemen om met u te overleggen wat er
moet gebeuren. Wanneer u als ouder niet bereikbaar bent, zullen wij afwegen of
wij voor uw kind de huisarts moeten raadplegen. Mochten wij dit nodig achten dan
zullen wij dit ook doen.
Als school/leerkracht van uw kind mogen wij geen medicijnen verstrekken zonder
dat daarvoor uw schriftelijke toestemming is gegeven. Dat betekent dat wij zonder
die toestemming ook geen kinderparacetamol of andere ‘huismiddelen’ aan uw
kind zullen geven.
Een andere situatie doet zich voor als uw kind medicijnen door de huisarts of
specialist voorgeschreven heeft gekregen die op regelmatige basis moeten worden
ingenomen en dus ook tijdens schooluren. De regels die wij hierbij hanteren, zijn
vastgelegd in een protocol Medisch handelen, dat is opgesteld door de GGD
Nijmegen en dat door onze school wordt gehanteerd.

Mobiele telefoon
Kinderen mogen op school hun mobiele telefoon niet gebruiken. Ze kunnen hem bij
de juf in de la leggen of in de tas laten zitten.
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Omgaan met materialen
Wij gaan ervanuit dat leerlingen zorgvuldig met materialen van zichzelf, van
anderen en dus ook van de school omgaan. Mocht iemand bewust iets kapot
maken dan zal hem gevraagd worden dit te vergoeden. Wij zullen dit ook met de
ouders overleggen. Mochten kinderen onderling dingen van elkaar kapot maken
dan is de school hiervoor niet verantwoordelijk.
Ook raden wij u aan kinderen geen dure apparatuur of speelgoed mee naar school
te geven. De school is niet aansprakelijk als het kapotgaat of zoekraakt.
Kosten:
Nieuwe rollerpen
€5,00
Lineaal
€0,50
Potloden en gum
€0,20

Pestprotocol
Zoals al eerder beschreven moet iedere leerling en leerkracht zich bij ons op school
veilig voelen. Hij moet gewaardeerd worden en erbij horen. De leerlingen en
leerkrachten moeten elkaar respecteren en elkaar in hun waarde laten. Tegen
discriminatie en pesten zullen we direct optreden. We voeren hierover regelmatig
gesprekken met de leerlingen. Ook hanteren we duidelijke regels en afspraken.
Pesten moet in de kiem gesmoord worden. Daarom willen we pestgedrag graag van
de leerlingen en ouders vernemen zodra zich dit voordoet. Dan pas kunnen we het
adequaat aanpakken. Het pestprotocol krijgt een praktische uitwerking binnen het
programma Klasse(n)kracht.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf foto’s maken. De datum vindt u in de kalender.
Ook wordt dit in de Nieuwsflits bekend gemaakt. Naast de groepsfoto worden alle
leerlingen individueel op de foto gezet. Er bestaat de mogelijkheid om één foto te

laten maken van de broertjes en zusjes, die bij ons op school zitten. De organisatie
van de schoolfotograaf is in handen van de ouderraad.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen het hele schooljaar aangemeld worden. Dit kan via onze
website www.partnerscholen.nl. Wilt u meer informatie over onze school dan kunt
u een afspraak met de directeur maken.

Peutergroep
Onder leiding van een deskundige en enthousiaste leidster kunnen peuters van 2,5
tot 4 jaar, 2 dagdelen in de week peutergroep Alphen bezoeken. Wilt u uw peuter
aanmelden voor de peutergroep, dan kan dat vanaf 2 jaar. Telefoonnummer: 0636597560. Aanmelden kan ook via de site www.kion.nl
De openingstijden van Peutergroep Alphen zijn als volgt:
Maandag-, woensdagochtend inloop tussen 8.15 en 8.30 uur ophalen tussen 12.00
en 12.15 uur.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Kinderopvang Smallsteps de Oversteek verzorgt opvang voor kinderen van 4 tot 13
jaar. Wij zijn gehuisvest in D’n Hoender (Nieuwstraat 10 D te Dreumel) en hebben
de beschikking over ruime groepsruimtes en grote buitenspeelruimtes. Na school
spelen met de andere kinderen, met z’n allen een partijtje voetbal of even tot rust
komen met een kop thee en elkaars verhalen. Bij Smallsteps de Oversteek zorgen
we dat er ruimte is voor elk kind om bij te komen van een drukke schooldag, een
fijne middag te beleven en daar spelenderwijs heel veel van te leren.
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Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de
website:www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/dreumel-de-oversteek
(Vanuit Alphen worden de kinderen met een taxi naar de BSO vervoerd.)

De lagere groepen gaan naar een bestemming in de omgeving. De hogere groepen
zoeken het wat verder weg. De keuze hiervan wordt door de ouderraad samen met
het team gemaakt. De kosten van de schoolreisjes zijn in de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage aan de oudervereniging opgenomen.
Dit schooljaar gaat groep 7-8 mee op schoolreis.

TSO (Tussen Schoolse Opvang): overblijven
Leerlingen kunnen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de
middag op Mariënhof opgevangen worden. De opvang wordt georganiseerd door
de school en heet Tussen Schoolse Opvang. De TSO heeft als uitgangspunt dat het
overblijven in een prettige sfeer moet verlopen. De afspraken die er met de
leerlingen gemaakt worden zijn afgestemd met de afspraken die er op school
gelden (pedagogisch op één lijn). De leerlingen zorgen zelf voor eten en drinken. De
kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per kind per keer. De bedragen
kunnen tussentijds aangepast worden. De ouders moeten voor het overblijven een
‘strippenkaart’ kopen. Er zijn 3 verschillende strippenkaarten: voor 5, 10 en 20
overblijfmomenten. Als een strippenkaart bijna vol is, krijgen de ouders hiervan een
bericht. Strippenkaarten die nog niet vol zijn op het einde van het schooljaar gaan
mee naar het volgende schooljaar. Wanneer een kind van school afgaat wordt het
restant van de strippenkaart aan de ouders terugbetaald. Ouders moeten hun kind
via de mail aanmelden voor de TSO.
U kunt dit doen met het volgende email adres:tso@marienhof-alphen.nl. Wanneer
uw kind op vaste dagen overblijft dan hoeft u dit maar een keer door te geven. Wel
moet u uw kind afmelden wanneer het niet komt. Wanneer u dit vergeet worden
de kosten toch in rekening gebracht.
De kinderen mogen geen snoep meebrengen voor tussen de middag.

Viering/open podium

Schoolreisjes / schoolkamp

Elke groep heeft een of twee klassenouders. Deze ouders regelen o.a. het vervoer
bij uitstapjes, hulp in de klas wanneer dat nodig is e.d. Afspraken hierover worden
met de leerkracht gemaakt en kunnen per groep verschillen.

Elk jaar gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 7-8 gaat een keer in de twee
jaar op schoolreis. Het andere jaar gaan ze op schoolkamp.

Door het jaar heen zijn er vieringen/open podia op Mariënhof. In de eerste
schoolweek is er op dinsdagochtend een openingsviering in de hal van de school.
Samen met ouders wordt het nieuwe schooljaar gestart. Het is nog onduidelijk of
dit komend jaar ook mogelijk is. Dit in verband met corona. Aan het eind van het
schooljaar wordt dit ook afgesloten met een slotviering. Deze laatste viering en ook
de open podia worden door leerlingen ingevuld met zang, dans, toneel of
presentatie van projecten. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Klassenouders
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Hoofdluis
Na iedere vakantie vindt hoofdluiscontrole plaats. Dit wordt gedaan door de
werkgroep. Mocht er in een klas hoofdluis voorkomen, dan krijgen de kinderen van
de betreffende groep een brief mee. Ouders van het betreffende kind worden op
de hoogte gebracht. Na enkele weken vindt een her controle plaats.
Wanneer er te weinig ouders zijn om te helpen met kammen dan kan het
voorkomen dat niet alle kinderen worden gekamd.
Voor vragen kunt u terecht bij Ellie Driessen, coördinator werkgroep.

Verlof en verzuim
Leerlingen die nog geen vijf jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig. De ouders mogen
voor deze leerlingen verlof nemen. Vanaf vijf jaar vallen leerlingen onder de
leerplichtwet: zij zijn dan verplicht onderwijs te volgen.
Voor afspraken met de huisarts, de tandarts en de orthodontist geldt dat wij u
vragen om deze afspraken buiten de schooltijden te maken. Mocht dit niet mogelijk
zijn dan kunt u dit in overleg met de groepsleerkracht onder schooltijd doen.
Bezoeken aan specialisten en/of ziekenhuis vallen binnen de verlofregeling. Deze
bezoeken moeten schriftelijk worden doorgegeven. U kunt verlof via de website
aanvragen.
De school kan in bepaalde gevallen verlof verlenen. Een dergelijk verzoek - in geval
van gewichtige redenen kan zijn:
• huwelijk van bloed- en/of aanverwanten;
• overlijden van bloed- en/of aanverwanten;
• ambts- en/of huwelijksjubilea (12 ½ -25-40-50 jaar) van naaste familieleden.
Verlof moet minimaal twee weken van tevoren schriftelijk/via mail worden
aangevraagd. In principe wordt geen verlof verleend voor vakantie of lang weekend
buiten de door de school vastgestelde vakanties.
Voor meer informatie over de verlofregeling verwijzen wij u naar de website.

gezien. Binnen dit veilige schoolklimaat willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen
aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Er zijn echter grenzen aan deze
mogelijkheden en er zijn grenzen aan gedrag. Dat betekent dat we in het uiterste
geval kunnen overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig
komt dit zeer zelden voor.

