
   

NIEUWSBRIEF februari 2019 
 

Agenda maart 2019 
   
Maandag 11-3 Rapporten mee  
Dinsdag  12-3 Extra ouderavond schooltijden  
Woensdag 13-3 Communiekinderen zingen 13.00 uur -14.00 uur 
Donderdag 14-3 Meester Jeroen en juf Kim cursus “anti-pestcoördinator” 
Vrijdag 15-3 Staken, school is dicht 
Vrijdag 15-3 Vormsel 19.00 uur 
Maandag 18-3 Week van de oudergesprekken 
Maandag  18-3 MR vergadering 
Woensdag 20-3 School is stemlokaal 
Woensdag 20-3 Communiekinderen zingen 13.00 uur -14.00 uur 
Vrijdag 22-3 Einde enquête schooltijden 
Maandag 25-3 Studiedag, alle kinderen hebben vrij 
Woensdag 27-3 Spreekuur CJG 11.30 uur - 12.30 uur 
Woensdag 27-3 Communiekinderen zingen 13.00 uur -14.00 uur 
Donderdag 28-3 Uitslag enquête schooltijden  
   
 

Mailadres overblijfgroep  
overblijven.patricius@wijzersinonderwijs.eu 
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Schoolverzuim: verlof en vakantie 
 

 

Regelmatig vragen ouders verlof aan voor hun kind(eren). Er zijn een aantal wettelijke regels 
voor het wel of niet mogen verlenen van verlof. 

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. 
Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij: 

● ziekte; 
● schorsing; 
● een religieuze verplichting; 
● een huwelijk; 
● een uitvaart.  

M.b.t. deze gebeurtenissen moet er een bewijs worden ingediend samen met een 
verlofaanvraag via het ouderportaal. Dit bewijs kan bestaan uit een kopie van een 
trouwkaart, rouwkaart, etc. U mag uw kind niet zomaar meenemen op vakantie buiten de 
schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u zelfs strafbaar. 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw 
gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. 
Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een 
verzoek bij de directeur van de school indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. U 
kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. 

Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

● u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie 
kunt; 

● het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 
● het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 
● u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat 

gedurende een schoolvakantie. (formulier vakantieverklaring 
werkgever/zelfstandige). 

U kunt deze informatie nalezen op de site van de rijksoverheid. 
www.rijksoverheid.nl  
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Kwaliteitsonderzoek 
Vorig schooljaar 2017-2018 heeft het bestuur een kwaliteitsonderzoek afgelegd op onze 
school. Daar kwamen een aantal noodzakelijke verbeterpunten uit naar voren.  
In december 2019 heeft het bestuur wederom een kwaliteitsonderzoek afgelegd. Hiervan is 
een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting is als extra bijlage bij deze nieuwsbrief 
bijgevoegd. Tevens kunt u deze vinden op het ouderportaal onder het kopje digitale 
boekenkast. Mocht u naar aanleiding van deze samenvatting vragen hebben, horen wij dat 
graag. 

 
 
Huiswerk  

 
Tijdens de teamvergadering van donderdag 28 februari hebben we binnen het team 
gesproken over huiswerk. Er is veel onderzoek gedaan naar het nut van huiswerk. Daar 
hebben we over gesproken. Het ging ook over het doel van huiswerk, de hoeveelheid 
huiswerk en het rendement. Ook is er gekeken naar de doorgaande lijn binnen school. 
Geven we allemaal evenveel huiswerk? Zit er een goede opbouw in door de jaren heen? Hoe 
kijken we huiswerk na? Wat is hiervan het effect? De eerstvolgende vergadering gaan we 

met al deze vragen verder. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Ouderparticipatie 
Ook over ouderparticipatie hebben we in het team gesproken. We hebben gesproken over 
de toegankelijkheid van school en over mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid te 
optimaliseren. Daar zijn leuke en goede ideeën uit naar voren gekomen. Ook hiervan houden 
we op de hoogte. 

Mocht u naar aanleiding van een van deze onderwerpen mee willen denken, horen wij dat 
graag. U kunt dit doorgeven via henrike.leunissen@wijzersinonderwijs.eu  

 

Halen en brengen van kinderen 

Enkele weken geleden hebben we nieuwe regels afgesproken voor het brengen en halen van 
de kinderen. We hebben toen ook aangegeven dat we na enkele weken zouden evalueren 
hierover. Dit willen we na de carnavalsvakantie verder oppakken. Mochten er ouders zijn die 
hierover willen meepraten en -denken horen wij dat graag via 
henrike.leunissen@wijzersinonderwijs.eu  
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VERKEERSVEILIGHEID 

We krijgen ook regelmatig opmerkingen over de verkeersveiligheid tijdens het brengen en 
halen van kinderen. Enkele verschillende opmerkingen zijn: Het is erg druk, kinderen fietsen 
over het looppad, ouders blokkeren het uitzicht van het zebrapad, BSO-bussen blokkeren het 
uitzicht, etc. Samen met de verkeerswerkgroep en het team gaan we hier na de 
carnavalsvakantie mee aan de slag. Het moet toch mogelijk zijn om samen afspraken te 
maken, zodat onze kinderen veilig van en naar school kunnen!!  

 

Opknapbeurt teamkamer 

Binnenkort wordt onze teamkamer opgeknapt. Muren en deuren worden geverfd en er 
komen nieuwe meubels. Over ouderhulp hebben we zeker niet te klagen. Van alle kanten 
krijgen we hulp. 

 
De vader van Calisia en Kalina heeft aangeboden om te verven. Via deze weg willen 

Jair Alcantara da Silva van Silva Schilderwerk alvast bedanken voor de inzet.  

Daarnaast willen we ook de vader van Lotte en Daan, Stephan Wolters van Tablez 
keramische tafels en de vader van Jop, Patrick van Ool van Van Ool Colors@Home 
bedanken voor het meedenken en inrichten van onze teamruimte. 

Namens het team van BS Patricius: SUPER BEDANKT ALVAST! 

Eind maart zal het eindresultaat te bewonderen zijn. 
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Tot maandag 11 maart! 

Team BS Patricius 
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