Schoolverzuim
Het lijkt ons goed om de regels nog even onder uw aandacht te brengen.
Bij ziekte graag afmelden voor 08.30 uur en 's middags voor 13.00 uur, door:
- Dit zelf te komen zeggen.
- Het telefonisch te doen .
- Een briefje mee te geven aan een ander kind.
Bij bezoek aan arts of tandarts altijd de leerkracht inlichten !

Graag zoveel mogelijk plannen buiten schooltijd , is dat niet mogelijk dan aan het eind van de
dag.
Verlof aanvragen
Verlof voor huwelijken, jubilea, overlijden e.d. kunt u altijd schriftelijk aanvragen bij de
groepsleerkracht.
Overige verzoeken bij de locatie directeur.
Er wordt geen toestemming gegeven voor het verlengen van een vakantie of weekend. Vanaf 5 jaar
zijn de leerlingen leerplichtig. Dit betekent dat u de plicht heeft uw kind naar school te sturen. Ook
ouders of verzorgers van 4-jarigen willen we verzoeken zoveel mogelijk rekening te houden met het
vakantierooster.

Ongeoorloofd afwezig/ te laat op school
Ongeoorloofd afwezig :
Kinderen hebben recht op onderwijs, gelukkig is dat in ons land goed geregeld.
Ouders hebben de plicht om hun kinderen onderwijs te laten volgen.
Als een kind vanaf 5 jaar zonder opgaaf van reden niet op school is betekent dat ongeoorloofd
schoolverzuim. De leerplichtwet ziet hier strak op toe.
Bij afwezigheid van een leerling, zonder ziekmelding of aangevraagd verlof wordt door de
leerkracht contact opgenomen met de ouders of verzorgers.
Als dit vaker voorkomt ontvangt u een brief van de directie.
U wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Bij herhaling zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Wij willen ook graag dat kinderen op tijd komen, de lessen beginnen om 8.30 en 13.15 uur.
Bij vaker te laat komen krijgt uw kind een briefje van de leerkracht mee.
Bij herhaling wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
Op de website www.rechtopleren.nl vindt u uitgebreide informatie.

