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Groepsindeling Basisschool Octa
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c

Maandag
Daan Berentsen
Jolien Roelofsen
Nicole Visser

Dinsdag
Daan Berentsen
Birgen Kotterman
Nicole Visser

Woensdag
Daan Berentsen
Birgen Kotterman
Nicole Visser

Donderdag
Daan Berentsen
Jolien Roelofsen

Groep 3
Groep 4a
Groep 4b

Inge Reusen
Manon Rozijn
Anne-Marie Bosmann

Inge Reusen
Brunhilde te Boekhorst
Ingrid Lamers

Desley Wevers
Brunhilde te Boekhorst
Ingrid Lamers

Maike te Bokkel
Loran Hoitink
Suzanne Migchelbrink
Güll Apaydin
Imre Terwiel
Scarlett Hoekman

Maike te Bokkel
Loran Hoitink
Suzanne Migchelbrink
Güll Apaydin
Mirella Derksen
Scarlett Hoekman

Inge Reusen
Manon Rozijn
Anne-Marie Bosmann
Ingrid Lamers
Maike te Bokkel
Loran Hoitink
Suzanne Migchelbrink
Güll Apaydin
Mirella Derksen
Scarlett Hoekman

Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7
Groep 8
IB

Maike te Bokkel
Loran Hoitink
Suzanne Migchelbrink
Güll Apaydin
Mirella Derksen
Scarlett Hoekman
(ochtend)
Ondersteuning groep 7 Joyce Hanselman
(ochtend)

Joyce Hanselman
(ochtend)

Ondersteuning groep 8

Birgen Kotterman
Anne-Marie Bosmann

Funda Özbek

Specialistentijd

Inge Reusen
Manon Rozijn
Anne-Marie Bosmann
Maike te Bokkel
Loran Hoitink
Suzanne Migchelbrink
Güll Apaydin
Mirella Derksen

Joyce Hanselman
(ochtend)
Imre Terwiel (middag)

Overige ondersteuning Funda Özbek

Vrijdag
Daan Berentsen
Jolien Roelofsen
Nicole Visser

Funda Özbek

Imre Terwiel (middag)
Funda Özbek

Funda Özbek

Brunhilde te Boekhorst
0.1
Richelle Bosgoed
Nicole Visser
Imre Terwiel

Angela Hesseling 0.1

Directie
Richelle Bosgoed
Richelle Bosgoed
Richelle Bosgoed
Management
ondersteuning
Administratief
Inge Groot Boerle
medewerkster
* Joyce Hanselman en Funda Özbek zullen op hun werkdagen in de middag volgens een vast rooster groepen vervangen in het kader van
werkdrukvermindering. De leerkrachten gaan dan uit de groep en hebben tijd voor het voeren van kindgesprekken, het analyseren van toetsen, maken van
plannen en het werken aan administratieve taken.
* In groep 1-2c zullen Birgen Kotterman en Anne-Marie Bosmann om de week op donderdag in de groep zijn. Juf Nicole is daar het vaste aanspreekpunt.
* In groep 4b zullen Anne-Marie Bosmann en Ingrid Lamers om de week op donderdag in de groep zijn.
* Brunhilde te Boekhorst zal ook gedurende schooljaar 2022-2023 als eventmanager voor 0,1 ingezet worden voor het coördineren van alle vieringen en
feesten.
* Angela Hesseling zal ook gedurende schooljaar 2022-2023 vanuit de NPO middelen aangesteld worden als gedragsspecialist waarbij zij onder andere de
‘Ik leer leren’ training in groep 8 vorm zal geven. Ook zal zij ingezet worden voor leerlingen met sociaal-emotionele problematiek.
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SEPTEMBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

week 35

Donderdag
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Deze week startgesprekken digitaal
Nieuwsbrief september
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Deze week startgesprekken digitaal
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Week tegen het
pesten

OR-vergadering
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Inleiding

Beste ouders en verzorgers,
De schooljaarkalender van het schooljaar
2022-2023 geeft op de achterzijde van
iedere maand veel praktische informatie
over allerlei activiteiten op onze school.
Naast de schoolkalender kunt u ook veel
informatie vinden op de website.
www.octa.nu of volg ons op facebook:
octa

Inhoudsopgave

Contactgegevens

augustus:

Groepsindeling

september:

Inleiding
Contactgegevens
Schooltijden

Basisschool Octa
Lavendelveld 23
7006 SM Doetinchem
Tel. 0314-326807

oktober:

De kernwaarden van Octa

november:

De missie en visie voor de
schoolplanperiode
2020 - 2024

Tevens ontvangt u regelmatig via Parro de
nieuwsbrief.

Directeur
Richelle Bosgoed
Bouwcoördinatoren
Nicole Visser
Imre Terwiel

december:

vervolg

januari:

Medezeggenschapsraad

Intern begeleider
Scarlett Hoekman

Wij geven u graag de informatie, of maken
een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

februari:

Oudervereniging

Lestijden
Maandag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 14.00 uur

Team Octa

maart:

Klachtenregeling

april:

Hoofdluiscontrole

mei:

Verlofregeling

juni:

-

juli:

-

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze
altijd stellen.
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Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 gaat
de deur om 8.20 uur open.
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 gaat
om 8.25 uur de eerste bel. Alle lessen
beginnen om 8.30 uur.

OKTOBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

week 39
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5

Nieuwsbrief oktober

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

Start
Kinderboekenweek
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week 41
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Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Inloopavond
Kinderboekenweek

17

week 42

18
MR-vergadering

24

week 43

Herfstvakantie
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De kernwaarden van Octa
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NOVEMBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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OR-vergadering

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij
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week 44

week 45

Week van de
mediawijsheid
Nieuwsbrief november

14

week 46

Werkavond
Sinterklaas

21

week 47
Deze week
facultatieve
oudergesprekken

28

week 48

22

MR-vergadering

29
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De missie en visie van Octa voor de schoolplanperiode 2020 – 2024

Succesvol Samen Leren!
Onze visie
1.
Visie op ons onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat ons
onderwijs altijd op basis van onze
kernwaarden is ingericht. Zodanig, dat
het onze kinderen helpt samen te leven
en samen te werken in deze
maatschappij. Immers, wij bereiden de
kinderen voor op de toekomst. Onze
missie luidt niet voor niets

Succesvol Samen Leren!
Elk kind is uniek en heeft talenten. Wij
hebben hoge verwachtingen van de
kinderen en streven ernaar om het
beste uit de kinderen te halen.
We willen kinderen vaardigheden
meegeven rond samenwerking,
communicatie, ICT-gebruik, creativiteit,
kritisch denkvermogen en
probleemoplossende vaardigheden.

Wij vinden het ook belangrijk dat zij
zich ontwikkelen in een houding van
zelfvertrouwen, zelfkennis,
zelfstandigheid en positief gedrag en
dat zij optimaal zijn
betrokken bij hun eigen
onderwijsleerproces.
2.
Visie op kind en ontwikkeling
Ieder kind doet ertoe. Kinderen zijn van
nature nieuwsgierig. De verwondering
die
hiermee gepaard gaat is de basis van
het leren. Octa is een plek die kinderen
voorbereid op de toekomst; op een
actieve deelname aan de
maatschappij.
Op Octa start de ontwikkeling vanuit
betrokkenheid, nieuwsgierigheid en
ontwikkeling. Wij willen de kinderen
een positieve kijk op zichzelf en de
omgeving meegeven, omdat wij
geloven dat dit de perspectieven van

Kalender schooljaar 2022-2023

Basisschool Octa

een mens vergroot. Dit kan alleen als
wij een veilige, geborgen omgeving
creëren voor alle kinderen.
Ook willen wij de kinderen zoveel
mogelijk onderwijs op maat bieden. Wij
willen ervoor zorgen, dat ieder kind
zich, door de juiste aandacht, optimaal
kan ontwikkelen en ontplooien.
Naast de leerontwikkeling hebben wij
ook aandacht voor de creatieve
ontwikkeling van de kinderen. Zonder
creativiteit geen vooruitgang.
Eigen verantwoordelijkheid maakt
kinderen bewust van wat ze zelf doen
en waarvoor ze het doen. Ze leren niet
voor school maar voor hun eigen
toekomst. Dit inzicht vergroot de
zelfstandigheid van de leerlingen.
We willen, door het nauwgezet volgen
van de ontwikkeling van de kinderen,
het maximale uit het kind halen.
(vervolg achter december)

DECEMBER 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

7

8

9

10

11

week 48

5

week 49

Sint op school

6
Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

Nieuwsbrief december

12

week 50

13
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19

week 51

20

21
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24
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Kerstviering

12:00 uur start
Kerstvakantie

26

week 52

Kerstvakantie
2e Kerstdag

1e Kerstdag

27

28

29

30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Oudejaarsdag
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3. Visie op het team
Het Octa-team is een gedreven en lerend team met passie en plezier voor het vak, waar de waardering centraal staat. Wij geloven
dat doelgericht samenwerken zorgt voor succes en welbevinden.
Door met respect met elkaar om te gaan en te luisteren naar wat kinderen en ouders te zeggen hebben, houden wij grip op de
maatschappelijke ontwikkelingen en gaan wij mee met de tijd. Dit, vanuit het oogpunt van maximale ontplooiing van het kind.
Essentieel daarbij is dat het team als een eenheid opereert en zich ontwikkelt. Onze kernwaarden staan daarbij centraal.
4. Visie op communiceren en omgang met de ouders
Alle betrokkenen- kinderen, leerkrachten en ouders- zijn verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van het kind. Dit doen we
door middel van openheid náár elkaar, waardering vóór elkaar en vertrouwen ín elkaar.
Ouders/ verzorgers en andere betrokkenen worden door ons zoveel mogelijk proactief bij de school betrokken. De communicatie
tussen ouders – leerkracht – leerling staat centraal.
5. Visie op onze cyclus van ontwikkeling
De school en haar medewerkers ontwikkelen zich continu. Door deze grondhouding (reflectie) zorgen wij ervoor dat het
vakmanschap op een hoog peil blijft.
Ook op het gebied van veiligheid en het volgen en ondersteunen van de totale ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde
leerlingen willen wij meetbare resultaten boeken.
Wij zijn er om kinderen te laten groeien. Voor elk kind op zijn of haar eigen manier. De school geeft sturing aan die groei, inspireert
kinderen en stimuleert hun idealen.
Onze visie is dan ook om samen voor èn met onze leerlingen te zorgen voor boeiend onderwijs op maat.
Op Octa gaan wij voor

Succesvol Samen Leren!
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JANUARI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

week 52

Nieuwjaarsdag

2

3

4

5

6

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

9

10

11
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17

18

week 1

week 2
OR-vergadering

7

8

13

14

15

19

20

21

22

26

27
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29

Nieuwsbrief januari

16

week 3

Schoonmaakavond groepen
1-2

23

week 4

24

30

week 5

31

25
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Informatie van de (Gemeenschappelijke)Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft
tot taak advies of instemming te geven
met betrekking tot alle terreinen van het
onderwijs op school, voor zover daar
beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt.

faciliteitenregeling, ARBObeleidsplan,
onderhoudsplan van de school,
schoolformatieplan, ICT-beleid, PRbeleid, schoolgids, zorgplan,
beleidsvoornemens toekomst en de
informatievoorziening naar ouders.

In het MR-reglement staat beschreven
hoe de MR werkt en over welke
onderwerpen zij instemming of advies
moet geven.

Tot slot willen we nog even melden dat
de MR het prettig vindt als ouders ons
ook ideeën aan de hand doen. Dus
mocht u ideeën of vragen hebben, of
een keer een vergadering bij willen
wonen, benader dan gerust de MR om
hierover van gedachten te wisselen.
mr.octa@pro8.nu

In de MR zitten drie leerkrachten en drie
ouders die daarvoor door hun achterban
zijn gekozen.
De activiteiten van de MR:
Aan de hand van een activiteitenplan en
een jaarplanning bespreken we tijdens
de vergaderingen verschillende
onderwerpen. De beleidsplannen waar
de MR instemmings- en/of adviesrecht
heeft staan vermeld in de jaarplanning
en het activiteitenplan.
Om het iets concreter te maken wordt
hieronder een aantal zaken genoemd
waar we over meedenken/mee
instemmen:
Begroting, beleidsvoornemens
financieel, taakverdeling tussen bevoegd
gezag en directie, schoolplan,
stagebeleid, taakbelastingbeleid,
verzuimbeleid, vakantieregeling,

De MR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding MR
Reinier Wassink
Ylisha Peters
Marjolijn Beumer

Personeelsgeleding
Inge Reusen
Nicole Visser
Imre Terwiel
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De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR):
Voor alle scholen van de Stichting Pro8 is
er ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze houdt zich
bezig met de onderwerpen die school
overstijgend zijn en voor alle scholen van
de stichting gelden.
De GMR bestaat op dit moment uit 14
personen (7 ouders/ 7 personeelsleden),
afkomstig uit/via de afzonderlijke
medezeggenschapsraden.
https://www.pro8.nu/index.php/overpro8/organisatie/gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad

FEBRUARI 2023
Maandag

Dinsdag

week 5

6

week 6

7

Nieuwsbrief februari

13

week 7

14

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

MR-vergadering

Deze periode
definitieve
adviesgesprekken
groep 8

15

16

17

18

19

Studiedag,
Groep 1 t/m 8 vrij

Studiedag,
Groep 1 t/m 8 vrij

Carnaval op
school

Carnaval

Alle leerlingen
vanaf 12.00 uur
vrij

20

21

22

23

24

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

27

28

week 8

week 9
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25

26

Informatie van de Oudervereniging/Ouderraad
De Oudervereniging
De oudervereniging heeft als doelstelling de samenwerking tussen school
en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen en de school. Bij
aanmelding wordt u lid van de vereniging.
De Ouderraad
De ouderraad is het dagelijks bestuur van de oudervereniging en beheert
de ouderbijdrage.
Bij de organisatie van allerlei extra activiteiten ondersteunt de ouderraad
de leerkrachten.
Wij helpen o.a. bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, spelletjes- en
sportdag en schoolreisjes.
De taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in een draaiboek. Naast
het organiseren van activiteiten is de ouderraad ook een belangrijk
klankbord voor het team.
De ouderraad kiest een voorzitter, penningmeester en secretaris. Per jaar
komt de ouderraad 8 tot 10 x bij elkaar om met een delegatie van het team
activiteiten en diverse andere zaken te bespreken.

Algemene jaarvergadering
Eenmaal per jaar ontvangt u een jaarverslag.
Ouderactiviteiten
Bij het organiseren van activiteiten (b.v. Sinterklaas en Kerst) kan de
ouderraad en het team uw hulp goed gebruiken. Wij nodigen u steeds in de
nieuwsbrief uit.
Daarnaast staan in de jaarkalender al een aantal datums gepland waarop
activiteiten plaats vinden. Bv het versieren van de school voor Sinterklaas.

De vrijwillige ouderbijdrage
Voor activiteiten als de sinterklaas- en kerstviering, schoolreizen, excursies
en dergelijke ontvangen wij van de overheid geen vergoeding. Wij vinden
echter, dat een school niet zonder deze activiteiten kan. Om deze toch te
kunnen bekostigen vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Deze
bijdrage is vrijwillig en houden zij zo laag mogelijk. De hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage (rond de €40,- per leerling per heel schooljaar)
wordt jaarlijks in de nieuwsbrief vermeld. Voor kinderen, die maar een
gedeelte van een schooljaar aanwezig zijn, wordt het bedrag naar beneden
aangepast. De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. Soms zijn
er gezinnen die door omstandigheden deze bijdrage moeilijk kunnen
betalen. De gemeente kan deze gezinnen eventueel financieel
ondersteunen middels het Meedoenarrangement.
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MAART 2023
Maandag

6

week 10
Deze week
oudergesprekken +
Voorlopig advies
groep 7

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

29

30

31

Nieuwsbrief maart

13

week 11
Deze week
oudergesprekken +
Voorlopig advies
groep 7

20

week 12

OR-vergadering

27

week 13

28
Theoretisch
verkeersexamen
groep 7
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Klachtenregeling

Mocht u vragen en opmerkingen
hebben, blijft u er niet mee rond lopen,
maar neemt u direct contact met ons op.
Wij willen graag dat alle klachten in
onderling overleg tussen leerlingen,
ouders, leerkrachten en schoolleiding
opgelost worden.
Voor vragen en opmerkingen die te
maken hebben met het werken van uw
kind kunt u een afspraak maken met de
leerkracht van uw kind. Indien u
vervolgens nog met vragen en/of
opmerkingen blijft zitten, kunt u contact
opnemen met de directeur, vervolgens
het bestuur, de medezeggenschapsraad,
de contactpersoon en uiteindelijk een
beroep doen op de formele
klachtenprocedure.
Voor vragen en/of opmerkingen over het
beleid van de school vragen wij u om
rechtstreeks contact te zoeken met de
directeur, vervolgens het bestuur, de
medezeggenschapsraad en uiteindelijk
een beroep doen op de formele
klachtenprocedure.
De contactpersoon van de school heeft
vooral een luisterend oor en helpt u bij
de vervolgstappen.

Hiervan kunt u gebruik maken als de
minder formele klachtenprocedure niet
het gewenste effect heeft gehad, of als u
denkt dat deze niet geschikt is voor uw
vraag of opmerking. U kunt contact
opnemen met de contactpersoon van de
school. De contactpersoon neemt met u
de procedure door, verwijst u onder
andere naar de externe onafhankelijke
vertrouwenspersoon. Onze Stichting
Pro8 is aangesloten bij de
klachtencommissie voor katholiek
onderwijs.
Voor meer informatie:
http://www.pro8.nu/index.php/ouders/
klachtenregeling
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Schoolcontactpersonen:
Nicole Visser
Jolien Roelofsen
Onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Yvonne Kamsma,
IJsselgroep locatie Iselinge
Bachlaan 11, Doetinchem
Tel 088 - 093 18 88
Medezeggenschapsraad Octa
mr.octa@pro8.nu

APRIL 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

week 13

3

week 14

4

5

6

7

PRO8 dag
Groep 1 t/m 8 vrij

Goede Vrijdag
Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

Zaterdag

Zondag

1

2

8

9

Nieuwsbrief april

MR-vergadering

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

Eindtoets gr. 8

Eindtoets gr. 8

Schoolfotograaf

Schoolreis gr. 1-7

25

26

27

28

29

30

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

Studiedag,
Groep 1 t/m 8 vrij

Meivakantie

Meivakantie

week 15

1e Paasdag

2e Paasdag

17

24

week 16

week 17

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij
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Hoofdluiscontrole

Beestjes in je haar
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het
heeft niets te maken met vies of schoon haar.
Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar
tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het
weet zit heel je haar opeens vol kriebelende
beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd
weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd
wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden
en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je
vader, je moeder, broertjes of zusjes. Daarom is
het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg
te krijgen.
Hoe ziet hoofdluis eruit?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo
groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een
beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van
kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem
je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte,
grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar,
dicht bij de haarwortel.
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je
meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je
vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis
hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het
haar te laten controleren. Vooral dicht bij de
haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.

Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te
laten kammen. Elke dag, twee weken achter
elkaar. Dat moet met een kam waarvan de
tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je
het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het
haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal
wegkammen, anders komen er weer nieuwe
luizen. Als je je haar met azijn natmaakt, laten
de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen
luis gebruiken, maar ook dan moet je elke dag
goed kammen.
Hoofdluis heb je niet alleen
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt.
Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat
je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om
op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je
broertjes en zusjes en je vader en moeder
moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders
kunnen op school of bij de GGD informatie
krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis
weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook
veel informatie te vinden over hoofdluis en
behandeling van hoofdluis:
www.rivm.nl/hoofdluis.
Op deze website vind je:
• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole
en behandeling
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• Veelgestelde vragen en antwoorden over
hoofdluis
• Weetjes over luizen
• Richtlijn Hoofdluis
• Stappenplan controleren en behandelen
hoofdluis

MEI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

7

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Dodenherdenking
Meivakantie

Bevrijdingsdag
Meivakantie

8

9

10

11

12

13

14

week 18

week 19

Moederdag

Nieuwsbrief mei

15

22

week 20

week 21

OR-vergadering

16

23

17

24

18

19

Hemelvaartsdag

Vrije dag

25

26

week 22

2e Pinksterdag

30

31
MR-vergadering
(o.v.b.)
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21

27

28
1e Pinksterdag

MR-vergadering
(o.v.b.)

29

20
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Verlofregeling

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar wordt,
mag uw zoon/dochter naar school. De
leerplicht geldt vanaf de dag dat een
kind vijf jaar wordt.
Zodra een leerplichtige leerling verzuimt,
moet de schoolleiding dit melden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente.
Volgens de leerplichtwet kunnen er een
aantal redenen zijn om de school niet te
bezoeken:
❑ de leerling is verhinderd wegens
ziekte;
❑ de leerling kan vanwege vervulling
van plichten, voortvloeiend uit zijn
godsdienst of levensovertuiging de
school niet bezoeken;
❑ de leerling is bij wijze van
tuchtmaatregel tijdelijk de toegang
tot de school ontzegd.
De schoolleiding mag maar één keer per
jaar verlof verlenen voor een vakantie
buiten de schoolvakanties om, voor ten
hoogste tien dagen oftewel twee
schoolweken.
Deze regeling is uitsluitend bestemd
voor kinderen van ouders met een
beroep dat het onmogelijk maakt binnen

de vastgestelde schoolvakanties met
vakantie te gaan.
De werkgever moet dit kunnen
aantonen.
Daarnaast mag de schoolleiding voor
onderstaande situaties verlof geven tot
tien dagen per jaar:
❑ het bezoeken van een dokter voor
zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
❑ verhuizing binnen de gemeente;
❑ ondertrouw van ouder;
❑ huwelijk van ouder;
❑ huwelijk van een gezinslid, oom of
tante;
❑ overlijden van vader, moeder, opa,
oma, broer, zus, oom of tante;
❑ geboorte, adoptie van een kind in de
familie;
❑ huwelijksjubileum van
ouders/grootouders;
❑ ambtsjubileum van
ouders/grootouders;
❑ plaatselijke gebeurtenissen
gebaseerd op tradities.
Dus niet voor familiebezoek in het
buitenland, eerder op (goedkope)
vakantie gaan, een familieweekend.
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Als voor een leerling het aantal
verlofdagen in een jaar meer wordt dan
tien, beslist de leerplichtambtenaar
(377328)
De verlofformulieren kunt u bij de
directeur krijgen. Het formulier moet u
bij de directeur inleveren.
Ook als uw kind 4 jaar is verzoeken wij u
een verlofformulier in te vullen. U kunt
het verlofformulier ophalen bij de
directeur.
Een schoolleider die voor meer dan tien
dagen per jaar aan een kind verlof
verleent, of de leerplichtwet niet goed
uitvoert, is strafrechtelijk aansprakelijk.

JUNI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

Kamp groep 8

Kamp groep 8

Kamp groep 8

20

21

22

23

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

De periode
oudergesprekken
1-7

29

30

week 22

5

week 23

6

Nieuwsbrief juni

Sportdag (o.v.b.)

12

13

week 24

Vaderdag

19

week 25

Studiedag,
groep 1 t/m 8 vrij

MR-vergadering

26

week 26

27

OR-vergadering

28
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24

25
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JULI 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

week 26

3

week 27

4

5

Musical groep 8

10

week 28

6

7

Kennismaken in
de nieuwe groep

12:00 uur Start
zomervakantie

Zaterdag

Zondag

1

2

8

9

11

12

13

14

15

16

Zomervakantie t/m
20-08-2022

17

week 29

18

19

20

21

22

23

24

week 30

25

26

27

28

29

30

31

week 31
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