
Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan nodigen wij u van harte uit voor een

oriënterend gesprek met de directeur. Dit kan rond de derde verjaardag van uw

kind. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en kunt u uw vragen stellen. Ook

lopen wij een rondje door het gebouw, zodat u de sfeer kunt proeven en een

beeld krijgt van de manier van werken op onze school. Wij vinden het leuk als uw

kind meekomt naar het gesprek. Om een afspraak voor dit gesprek te maken,

kunt u contact opnemen met de school.

In principe zijn alle kinderen die naar onze school willen komen welkom als ze

vier jaar zijn geworden, verhuizen of van school veranderen. Als u besluit uw kind

aan te melden, dan vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Als school zullen

we altijd contact hebben met de voorschoolse dagopvang, het dagverblijf of de

school waar uw kind reeds onderwijs ontvangt. Zo kunnen wij, uiteraard ook in

samenspraak met u, bepalen of onze school de meest passende school is voor

uw kind.

Met de invoering van de wet op passend onderwijs hebben wij vanaf het moment

van aanmelding zorgplicht. Omdat ieder kind een eigen speci�eke hulpvraag kan

hebben, onderzoeken we in nauw overleg met u als ouders of onze school de

juiste begeleiding kan bieden. Als onze school geen passende plek kan bieden,

zullen wij samen met de ouders op zoek gaan naar die passende plek.
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Verzuimbeleid

Kinderen worden dagelijks op school verwacht. De aan- en afwezigheid van

kinderen wordt iedere dag gecontroleerd en geregistreerd. Scholen zijn daartoe

verplicht. Als een leerling zonder bericht van absentie afwezig is, neemt school

contact op met ouders. U kunt onze ongerustheid (er kan immers onderweg iets

gebeurd zijn?!) en onnodige telefoontjes besparen door uw kind tijdig (tussen

7.50 en 8.05 uur) afwezig te melden. Dit kunt u doen via het Ouderportaal. Als u



inlogt, kunt u via de knop ‘absentie en verlof’ uw kind ziekmelden. De betrokken

leerkracht krijgt dan direct de melding op zijn of haar telefoon binnen.

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden

speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte

vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst. Alleen als

de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt, kunt u vrijaf

vragen. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de

schooldirecteur of tot de leerplichtambtenaar van de Gemeente Putten.

Vrijstelling leerplicht

Een dagje extra vakantie om de �les voor te zijn, een midweek boeken of extra

verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Volgens de Leerplichtwet (LPW) is

dit niet meer mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra

vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet: “De directeur

van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra

verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de

speci�eke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen

buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de speci�eke aard

van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoensgebonden werkzaamheden of

werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte



kennen. Dit kan voorkomen in de horecasector en in de agrarische sector”.

Ouders dienen deze aanvraag te allen tijde te voorzien van een

werkgeversverklaring waaruit de aard van het speci�eke beroep blijkt.

Verlof aanvragen

Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig

is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof op grond van gewichtige omstandigheden’

genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in

bijvoorbeeld de volgende gevallen:

voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten

de lesuren om kan worden gedaan;

bij verhuizing;

bij huwelijk van bloed- en aanverwanten;

bij overlijden van bloed- en aanverwanten;

bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten.

Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per

geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof gehonoreerd kan worden.

Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen. Een dergelijk

verzoek voor verlof moet worden ingediend bij de directeur van de school.


