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Veilig naar school

Leerplicht

Veel kinderen worden met de auto
naar school gebracht. Van enkele
kinderen weten we dat ze ver van de
school af wonen, dus is dat te begrijpen.
Als ouders meteen na het brengen
doorgaan naar het werk, is het ook
verklaarbaar wanneer een kind met
de auto wordt gebracht.
Het zorgt elke ochtend echter wel
voor drukte voor de school.

Wie houdt toezicht op de leerplicht?
De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving
van de Leerplichtwet. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij
het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Belangrijke data
 Maandag 5 maart









Eerste schooldag na vakantie
Woensdag 7 maart
Inloopochtend (8:30-9:00 u)
Dinsdag 13 maart
Kleutercircuit
Woensdag 21 maart
Geen gym!
Vrijdag 23 maart
Speelgoedmiddag kleuters
Donderdag 29 maart
Paasviering op school
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Zondag 1 april
Kijk uit voor grappen
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
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Het gebeurt regelmatig dat auto’s
geparkeerd worden bij de Kiss and
Ride strook. Dat is niet toegestaan.
Andere auto’s kunnen dan lastig parkeren wat onveilige situaties op kan
leveren voor de kinderen. Op de parkeerplaats zijn vaak nog vakken beschikbaar.
We hebben van handhaving
(toezicht vanuit gemeente Rotterdam) te horen gekregen dat zij het
parkeren voor de school goed in de
gaten houden. Ze zijn regelmatig te
zien voor de school.
Enkele ouders zijn aangesproken
door de handhavers. Of er ook al
boetes uitgedeeld zijn is ons niet
bekend.
Ook de school spreekt ouders aan
als er onveilige situaties kunnen ontstaan voor onze kinderen.
We hopen dat u de veiligheid van de
kinderen ook serieus neemt en gehoor geeft aan deze oproep

Taken scholen
Schoolverzuim melden
Sinds april 2017 geldt dat alle scholen
verzuim moeten melden bij het verzuimloket van DUO. Deze melding komt terecht bij de leerplichtambtenaar.
De Inspectie van het Onderwijs houdt
toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.
Taken leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of
ouders en jongeren de leerplicht naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren
over waarom het belangrijk is om naar
school te gaan. Ook licht hij voor over
wat de gevolgen zijn als leerlingen en
ouders de Leerplichtwet overtreden.
Verder zoekt de leerplichtambtenaar
samen met de school en ouders naar
een oplossing bij problemen met schoolbezoek. En kan hij een proces-verbaal
opmaken als een leerling spijbelt of niet
ingeschreven staat op een school.
Verlof aanvragen
U moet er rekening mee houden dat
verlof alleen wordt toegewezen als
wordt voldaan aan de voorwaarden.
Aanvullend bewijs is daar een voorbeeld
van. Verlof buiten de vakantie wordt
altijd overleg met de leerplichtambtenaar en zelden goedgekeurd.

Laatkomen

Om 08:20 uur gaat de eerste bel. Tien minuten later de tweede bel en dan verwachten we dat de kinderen in de groep zijn. De les kan dan meteen starten.
Kinderen die laat komen storen de groep en de leerkracht. Bovendien is het niet
leuk als iedereen naar je kijkt als je binnenkomt of als je dingen mist.
We vragen ouders van de kleutergroepen om na de bel van 08:30 uur de school
gelijk te verlaten. Hartelijk dank.
Het laatkomen registreren we in onze administratie. Als een kind 3, 6, 9, 12 en 15
keer te laat komt, ontvangt u als ouder een rode brief. Daarop staat welke actie de
school uitvoert.
Bij 15 keer te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.
Die zal de ouders mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

Jeugdtegoed

Inschrijven

De Gemeente Rotterdam biedt het Jeugd-tegoed voor schoolgaande kinderen van
ouders met een beperkt budget aan. Dit tegoed van €275- per kind wordt automatisch gestort op de Rotterdampas van het kind. Het Jeugd-tegoed is bedoeld voor
sportspullen, schoolspullen en het openbaar vervoer.
Op de site http://www.rotterdam.nl/jeugdtegoed kunt u hierover meer informatie
vinden. Hulp met aanvragen kunt u krijgen van onze schoolmaatschappelijk werker,
Franka Fassotte.

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 3 jaar? Dan is het tijd om uw kind in te
schrijven op de basisschool. Is uw kind nog jonger? Ook dan bent u van harte welkom
om bij ons in te komen schrijven en uw kind te verzekeren van een plaats.
Mocht een kind tussentijds overstappen van een andere school, dan hebben we beperkt plaats in de groepen. Er vindt dan overigens altijd overleg plaats tussen beide
scholen voordat besloten kan worden of onze school de juiste onderwijsplek is.
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