cbs de Parel
Schelpenlaan 1c
4533 DW Terneuzen
tel: 0115-431799
postbus@cbs-deparel.nl
directie@cbs-deparel.nl
www.cbs-deparel.nl
Aanwezigheid en inzet van leerkrachten
Veel leerkrachten werken in deeltijd. Daarnaast hebben ouderen recht op seniorenverlof.
Dit alles betekent dat leerkrachten soms wel en soms niet op school aanwezig zijn.
Groep 1 -2 a

Juf Ellen:

gehele week aanwezig

Groep 1 -2 b

Juf Lotte:

gehele week aanwezig

Groep 3 (en 2)

Juf Nikki:

gehele week aanwezig

Groep 3 (en 2)

Juf Jessie:

gehele week aanwezig

Groep 4
Groep 5

Juf Corinne:
maandag, dinsdag, woensdag donderdag
Juf Carlijn: gehele week aanwezig

Groep 6

Juf Dounia: gehele week aanwezig

Groep 7

Juf Anneke
maandag
Meester Peter:
maandag, dinsdag, woensdag , donderdag

Groep 8

Extra inzet

Intern Begeleider
Directeur:

Juf Frederique Leerkracht In Opleiding ( LIO )
Maandag en dinsdag

Juf Cynthia
vrijdagochtend

Juf Nienke
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Esther
donderdag en vrijdag

Juf Cynthia
Juf Lieke
dinsdag,woensdag, donderdag, vrijdag
Vanaf de herfstvakantie; dagen nog onbekend
Juf Anneke
Juf Esther
dinsdag
maandag
Saskia Rentmeester:
Maandag, donderdag
Marja de Wever
Maandag tot donderdag en deels vrijdag of op een andere dag vrij
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De schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag groep 5 t/m 8
Vrijdag groep 1 t/m 4

8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.15 uur !!
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur
Vrij !!

Vakantierooster
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

20 augustus 2017
15 tot 19 oktober 2016
24 december t/m 4 januari 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
15 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 18 augustus 2019

Studiedagen:
Woensdag
3 oktober 2018
Woensdag
24 oktober 2018
Vrijdagmiddag 21 december 2019

Vrijdag 1 maart 2018
Dinsdag 11 juni 2018
Vrijdag 6 juli 2019

Gymlessen
Groep 1 en 2
Groep 4 - 8

kleuterspeellokaal
Gymzaal boven

Maandag en Donderdag
Maandag en Donderdag

Groep (2)-3

Gymzaal boven

Woensdag

Deze lessen worden gegeven in de gymzaal van de Brede School of in het kleuterspeellokaal (gr 1/2)
en worden verzorgd door de eigen leerkracht.
De groepen 3 t/m 8 dragen gymkleding en sportschoenen die geen zwarte strepen op de vloer achterlaten.
De gymspullen worden na de les weer mee naar huis genomen.
De kleuters gymmen op blote voeten en dragen hun gewone kledij (vestjes en dikke truien kunnen uit).
Mocht uw kind niet mee kunnen doen ,wilt u dan een briefje meegeven of dit per mail laten weten ?
Kinderen mogen niet naar huis als ze ontdekken dat de gymkleding vergeten is.
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Buitenschoolse Opvang
In de Brede School is mogelijkheid tot naschoolse opvang.
Deze wordt verzorgd door de stichting Kinderopvang. Meer info te verkrijgen bij de medewerkers aanwezig in het gebouw of: www.kinderopvangzvl.nl en 0115 – 612368
Schoolplein en toegang school
Een kwartier voor de aanvang van de lessen is er toezicht op het plein.
Evenals in de pauzes. Bij toerbeurt houden de leerkrachten toezicht.
U kunt de taak van de pleinwacht verlichten, door uw kind niet te vroeg naar school te sturen.
De schooldeur gaat om 8.20 uur open.
Voor die tijd is het niet mogelijk uw kind alvast in de klas te brengen, omdat de leerkrachten tijd nodig hebben
om de dag voor te bereiden.
Kinderen van alle groepen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen om in de klas alvast spullen op te bergen, even rustig de dag te beginnen of een praatje te maken met de leerkracht.
De startbel gaat om 8.25 uur.
De overblijfouders zijn tussen de middag alleen verantwoordelijk voor de overblijfkinderen.
Om 12.45 uur neemt een leerkracht de pleinwacht voor alle kinderen over.
Bij slecht weer spelen de overblijfkinderen binnen en is de schooldeur op slot tot 12.50 uur.
Houd u daar rekening mee en stuur ze bij regen niet te vroeg naar school.
Het grote hek gaat direct na schooltijd op slot, maar het kleine hek blijft open tot de laatste leerkracht huiswaarts gaat.
Dat betekent niet dat het plein ook toegankelijk is voor spelactiviteiten of dat er toezicht is van leerkrachten.
Voor kinderen die vanaf school naar BSO gaan geldt: zet je fiets na schooltijd voor de hoofdingang dan loop je niet de kans voor een dicht hek te staan.
Overblijven
Het overblijven wordt geregeld door een overblijfcommissie (overblijfouders, overblijfcoördinator en directie).
Overblijfouders verzorgen dit in de lokalen en elke dag is er een leerkracht aanwezig.
Blijft uw kind vaste dagen over dan kunt u dit vooraf doorgeven aan de school.
Gezien de groepsgrootte is het niet de bedoeling kinderen ‘zomaar’ over te laten blijven.
Overblijvers mogen alleen bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten als dit vooraf is doorgegeven.
De overblijfouders verzorgen indien nodig thee en houden toezicht bij het eten, op het plein of bij slecht weer bij het binnenspelen.
Kinderen nemen zelf iets te drinken mee als ze geen thee willen.
Om 12.45 uur nemen de leerkrachten de pleinwacht over.
De kosten hiervoor bedragen: 1,50 per keer.
De beurten kunnen worden betaald via de bank en dit kan ook voor bijv. een half jaar of een kwartaal.
Verder informatie hierover is via de school te verkrijgen.
De strippenkaart blijft op school en gaat pas mee naar huis als deze vol is.
Zo weet u als ouder wanneer een nieuwe betaling gewenst is.
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Oudercommissie
Deze bestaat uit ouders en leerkrachten.
De belangrijkste taak is het organiseren van activiteiten rondom het gewone schoolgebeuren.
Voorbeelden hiervan: kerst- en paasviering, bonte avond, schoolreis/kamp, schoolfeest, herstelwerkzaamheden, speciale acties, enz.
Om de activiteiten te bekostigen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. (zie schoolgids of website)
Tevens moet de ouderraad beschouwd worden als een belangrijk communicatiekanaal tussen school en ouders.
De zittingsduur van een (ouder)lid is drie jaar.
namens de ouders

namens het personeel

-Stefan Dingemanse
-Melanie de Forbes Timmerman
-Jeannel van Arenthals
-Marlon de Haay
-Danielle de Blok
-Ingrid Hangoor
- Nikki Eggermont
- Carlijn Goossen

(ouder van Eline en Joris)
(ouder van Jesse)
(ouder van Elisa en Sofia)
(ouder van Luka en Noah)
( ouder van Annabelle
( ouder van Lola- Lily)

Medezeggenschapsraad
Zoals alle scholen heeft ook onze school een medezeggenschapsraad.
De MR vertegenwoordigt de kinderen, hun ouders en de leerkrachten.
De MR heeft 2 belangrijke taken; het geven van advies en/of instemming.
De leden van de medezeggenschapsraad adviseren en geven hun goed- of afkeuring over bepaalde bestuurlijke zaken die de eigen school betreffen.
Voorbeelden: de inhoud van schoolgids en het Arbo-beleid.
De zittingsduur van een lid is vier jaar.
De MR van onze school brengt periodiek een nieuwsbrief uit en is te bereiken via mrdeparel@probaz.nl
namens de ouders:
namens het personeel:

- Danitia Lafort
- Ester de Callafon
-Cynthia de Kock
-Corinne de Splenter

(ouder van Casper )
(ouder van Tygo)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Omdat bepaalde zaken (bijvoorbeeldpersoneelsbenoemingen) op algemeen bestuursniveau geregeld worden, is er, voor inspraak,
een GMR. Deze bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van ProBaz-scholen. Zij vertegenwoordigen alle scholen binnen de scholengroep.
Contactpersonen voor onze school: Anniek van Meir (ouder van Elyn en Noud) en Nathalie Roodbol (moeder van Lana en Maud).
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Schoolreis en schoolkamp
De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis. Groep 1 en 2 kiezen liever voor een themafeest op school. Groep 8 gaat elk jaar op kamp om zo samen de basisschooltijd af te sluiten.

We realiseren ons dat de kosten van dit soort uitjes hoog zijn ( vooral vervoerskosten), maar willen dit graag in het programma houden, omdat het een activiteit is die we samen kunnen doen en dat gezamenlijke vinden we erg
belangrijk.

Vieringen
Kerstviering
Elk jaar vieren we het kerstfeest met een viering rondom het verhaal van de geboorte van Jezus.
Deze viering vindt plaats in de avonduren op school en er is nadien altijd ruimte voor informele ontmoeting met ouders.
Paasviering
Op de donderdag voor Pasen luisteren we samen naar het Paasverhaal, wordt er gezongen en muziek gemaakt.
Ook paaseieren zoeken staat op het programma.
Kerk en School & School en Kerk
De vereniging maakt zich sterk voor protestants-christelijk onderwijs in de Kanaalzone.
De Protestante Kerk in Terneuzen heeft enkele jaren geleden contact gezocht met de scholen in de kern
Terneuzen om nader contact te leggen tussen kerk en school, of school en kerk .
De werkgroep bestaat uit een jongerenwerker vanuit de PKN-Terneuzen en 5 leerkrachten/ directeuren van de
Probaz-scholen in de kern Terneuzen.
Deze werkgroep heeft een schoolbreed activiteitenprogramma opgezet.
Naast deze activiteiten vinden wij het als school ook belangrijk om aan te sluiten bij zaken die leven bij onze kinderen.
Vanuit de kerndoelen voor het onderwijs besteden wij ook aandacht aan Geestelijke Stromingen en
komen de diverse wereldgodsdiensten aan bod.
Zo zal in groep 4 natuurlijk ook aandacht worden besteed aan het feit dat diverse kinderen van die
groep in het voorjaar communie doen.
Activiteiten voor en door onze school:
•
•

Uitdelen van foldermateriaal voor jeugdactiviteiten rondom kerkelijke activiteiten
Keuze van een kinderlied voor de diensten in de Opstandings- en
Goede Herderkerk.

•
•
•
•

Bezoek dominee aan onze school
Leerlingen groep 4 bezoeken de Goede Herderkerk
Leerlingen groep 5 en 6 bezoeken de moskee in Terneuzen
Evt. een bezoek aan ouderen en gezamenlijk spelmoment door een van de groepen.
Actie voor Goede Doelen
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Verkeerscommissie
Naast het verkeersonderwijs vinden we het belangrijk kinderen steeds weer te laten kennismaken met veilige deelname in het verkeer. Brede School Othene heeft een gezamenlijke
verkeersoudergroep die bijv. de straatspeeldag, fietsverlichting-controle en andere activiteiten organiseert. Ouders van beide scholen zijn hierin vertegenwoordigd.
Sport- en spelactiviteiten
Elk jaar worden de kinderen in staat gesteld deel te nemen aan diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd vanuit Sportpunt.
De informatie hierover wordt per mail gegeven en deelname is op eigen initiatief en zonder begeleiding vanuit de school.
Daarnaast organiseren zij diverse sporttoernooien voor scholen.
We sluiten graag aan bij de voetbal-, korfbal- en zwemwedstrijden die de gemeente organiseert.
Deelname en organisatie wordt geregeld vanuit de school met behulp van ouders die zich hiervoor aanmelden.
Dagelijks krijgen we post van allerlei groepen, clubs en verenigingen die activiteiten voor kinderen organiseren.
Wij maken een bewuste keuze hierin en vragen evt. de bovenbouwleerlingen zelf of er interesse is; niet alles wordt meegegeven naar huis.
Avondvierdaagse
Elk jaar is aanmelding via de school mogelijk, maar deelname geschiedt op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. De school verzorgt de laatste avond een traktatie.
Traktaties en snoepen op school
Natuurlijk mag uw kind, als het jarig is of een broertje of zusje heeft gekregen, de klas trakteren.
Het is aan u en uw kind of u er voor kiest ook de leerkrachten te trakteren en mocht u hiervoor kiezen dan krijgen die graag hetzelfde als de kinderen.
De kinderen mogen alleen de kinderen van de eigen groep trakteren en de broertjes en zusjes in een andere klas.
We dringen er op aan een gezonde traktatie in kleine hoeveelheid mee te geven.
Denk aan de gebitten en de algemene gezondheid van de kinderen.
De kinderen mogen op school geen kauwgom of snoep eten.
Het drinken van de populaire energy-drankjes, in de pauze, bij het overblijven of uitjes staan wij niet toe.
Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school.
Het ene jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt, het andere jaar zowel groeps-, individuele als gezinsfoto’s gemaakt.
Dit jaar komt de fotograaf op maandag 22 oktober
Uw kind krijgt een inlogcode mee naar huis en dan kunt u een evt. bestelling geheel zelf regelen.
Vader- en Moederdag en Verjaardagen
Kinderen tot en met groep 4 maken jaarlijks een vader- en moederdagcadeautje.
We zien er van af om kinderen in een bovenbouwgroepen ook een cadeautje te laten maken en dit heeft alles te maken met lestijd en kosten.
Kinderen krijgen in de week vooraf wel gelegenheid (keuze) zelf creatief aan de slag te gaan voor hun ouders.
De kinderen in de onderbouw maken geen tekeningen of cadeautjes voor jarige (groot-) ouders.
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Weerbaarheidslessen
‘Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij wel en niet wil en wat hij wel en niet kan en daar naar handelen, in een situatie of context die voor het betreffende kind als stressvol of
bedreigend wordt ervaren.’
Vanuit de Gemeente Terneuzen verzorgt Aan-Z weerbaarheidslessen voor groep 6, 7 en 8 voor een periode van 5-10 weken op een vaste dag in de week. De trainers zijn speciaal opgeleid
en komen van buiten de school.
De leerkrachten zijn aanwezig en assisteren of participeren in de lessen. Bewegen vormt een belangrijk onderdeel van deze lessen. De basis van het lesprogramma is hetzelfde maar de
accenten liggen bij jongens en meisjes anders.

Muziek
We zijn een school die musiceren erg belangrijk vindt.
De komende 2 schooljaren kunnen we beschikken over een landelijke subsidie en krijgen de leerlingen les van docenten van Toonbeeld Terneuzen.
Zij verzorgen muziek- en instrumentlessen voor alle groepen binnen de schooltijd en zullen ook in het naschools aanbod voorzien in samenspeel-lessen. Ook leerkrachten nemen deel aan
de lessen, zodat zij na het stopzetten van de subsidie de lessen kunnen overnemen.
We ervaren dat kinderen zoveel plezier beleven aan het zelf muziek maken en kinderen ervaren dat zij soms echt een verborgen talent blijken te hebben. We zijn dan ook erg blij en trots
met het verkrijgen van deze mogelijkheden. Naast muziek oriëntatie en blokfluitles is er ook ruimte voor eigen keuzes.
Dit schooljaar starten we in augustus al met de lessen en in het aanbod zit o.a. sax, keyboard, koper, slagwerk, blokfluit en gitaar.
Na die periode is er ook de mogelijkheid om samen in een orkest te spelen. Dit vindt plaats na schooltijd, maar wel in de Brede School en dat tegen een kleine vergoeding. Deelname met
eigen instrument behoort ook tot de mogelijkheden.
Medicijngebruik
Als uw kind tijdens de schooltijd medicijnen moet innemen, is het noodzakelijk dat de ouders dit eerst met de leerkracht bespreken.
Indien de leerkracht niet op de hoogte is, mogen de leerlingen dit niet zelf bewaren en innemen.
De ouders geven de medicijnen altijd in bewaring bij de leerkracht.
Is er sprake van een geregeld gebruik op school dan dienen de ouders een medicijn-protocol te ondertekenen.
Echtscheiding.
De school beschikt over een protocol waarin afspraken over communicatie zijn vastgelegd.
We gaan ervan uit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben verkregen elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom het kind en beiden aanwezig zijn op contactavonden.
Mocht dit niet zo zijn dan hoort de school graag hoe e.e.a. afgestemd dient te worden.
Ziekte leerlingen
Zoals gezegd: afwezigheid door ziekte vernemen we graag van u voor schooltijd. Telefonisch of per mail.
Dringend verzoeken wij u om kinderen die “een beetje ziek” zijn niet naar school te laten gaan (“om te proberen”). In veel gevallen blijkt dit niet plezierig te zijn voor het kind zelf. Daarbij
betekent dit voor de leerkracht vaak extra zorg rondom uw kind en het regelen van het ophalen van uw kind .
Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat kinderen gezond van huis vertrekken en op school ziek worden. In dit verband kan het van belang zijn dat de leerkracht beschikt over een
‘noodadres’(met telefoonnummer) voor het geval dat de ouders niet bereikbaar zijn.
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Op tijd komen.
Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen te laat komen of nog net binnen komen als de groep al is opgestart. Dit wordt door de leerkrachten als erg storend ervaren.
Ook voor de kinderen is de overgang abrupt en is er geen tijd om samen met vriendjes en vriendinnetjes te praten of de juf nog iets belangrijks te vertellen.
We willen u dan ook vragen tijdig naar school te vertrekken en het afscheid kort te houden. Bij afwezigheid graag voor 8.30 uur melden.
Bezoek dokter, tandarts e.d.
We verzoeken u om bezoek aan tandarts, dokter, orthodontist e.d., als het even mogelijk is, te doen plaatsvinden buiten schooltijd. Als dit niet mogelijk blijkt, dan graag aan het begin of
het eind van de schooltijd, zodat uw kind toch de rest van de morgen of middag gewoon de lessen kan volgen.
Hoofdluis
Na elke schoolvakantie vindt op maandag bij alle leerlingen controle plaats.
Maar met klem vragen wij van u als ouders ook om ons direct te melden wanneer u bij uw kind hoofdluis vaststelt. Zwijgen hierover maakt het risico voor anderen alleen maar groter.
Na de constatering nemen wij de volgende maatregelen.
-de ouders bij wiens kinderen hoofdluis geconstateerd is, worden op discrete wijze ingelicht en
gevraagd passende maatregelen te nemen
-alle ouders ontvangen bericht dat er op school hoofdluis is vastgesteld
-alle ouders ontvangen informatie over hoe hoofdluis te bestrijden is
-toneelkleren, verfkleren, e.d. worden tijdelijk niet gebruikt en in plastic zakken geïsoleerd.
Na verloop van enige tijd worden alle leerlingen door de leerkracht opnieuw gecontroleerd.
Is er dan nog hoofdluis, dan worden de genomen maatregelen gehandhaafd.
Heeft niemand meer luis dan wordt dat aan de ouders meegedeeld en de maatregelen weer ingetrokken.
Gevaarlijke voorwerpen/ mobiele telefoons
Brengen kinderen messen, aanstekers e.d. mee naar school, dan nemen wij die in.
Dergelijke voorwerpen worden niet meer teruggegeven.
Mobiele telefoons zijn tijdens de schooluren in de klas en op het plein niet toegestaan.
Als het noodzakelijk is dat uw kind een mobiel meeneemt naar school blijft deze (in de geluidsarme-stand) in de tas op de gang of ligt bij de leerkracht.
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CJG Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen
Vanaf de geboorte van een kind tot het vierde levensjaar bezoekt u als ouder of verzorger regelmatig het consultatiebureau. De verpleegkundige in onze wijk is ook nauw betrokken bij
onze school.
Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van het kind is een gezamenlijke taak van de CJG en ouders/verzorgers.
De Jeugdgezondheidszorg heeft als doel de bescherming en bevordering van de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 4 – 19 jaar.
Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de individuele onderzoeken van het kind.
Preventief Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
Alle ca. 5-jarige basisschoolleerlingen worden door de jeugdarts en jeugdartsassistente onderzocht.
Het kind wordt samen met de ouder hiervoor uitgenodigd op een CJG-servicepunt.
Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan of het kind gezond is, hoe het zich ontwikkelt en of het zich prettig voelt.
Het kind wordt ook lichamelijk onderzocht; ogen en oren worden nagekeken, gewicht en lengte wordt bepaald en er wordt een motorisch onderzoek verricht.
De arts houdt, voor zover dat voor het kind van belang is, een voor- en nabespreking met de leerkracht.
Preventief Gezondheidsonderzoek 10-jarigen
Op 10-jarige leeftijd worden de kinderen uitgenodigd voor een Preventief Gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige en dit vindt meestal plaats op school.
Bij dit onderzoek ligt het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Gezondheidsaspecten als problemen, klachten op medisch psychosociaal gebied en opvoedingsvragen kunnen hier aan bod komen. Ook hier vindt eventueel een voor- en nabespreking
met de leerkracht plaats.
Meet en Greet CJG Mayke Roodzant
Geregeld is CJG-medewerkster Mayke aanwezig in de Brede School tussen 12.00 u en 13.00 u.
De aankondiging vindt u altijd op het prikbord in de hal.
Zij kan met u in gesprek als u dat wenst en ook voor ons is er gelegenheid om zaken te bespreken.
Op deze manier willen we, daar waar het om opvoedkundige hulp gaat, de drempel zo laag mogelijk houden.
Logopedische screening
Het is belangrijk vroegtijdig te ontdekken of een kind problemen heeft in zijn/haar spraak/taalontwikkeling.
De jaarlijkse screening voor de scholen is echter verdwenen.
Het kan zijn dat wij, bij zorgen over de ontwikkeling, u als ouder vragen zelf contact op te nemen met een logopediste voor verder onderzoek of vragen wij u toestemming voor een
screening op school.
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Schoolverzuim
Zoals elke school zijn wij verplicht een beleid te voeren, waardoor schoolverzuim tot een minimum beperkt wordt.
Daarom gelden de volgende regels bij alle Probaz-scholen.
-Bij ziekte van leerkrachten zal steeds getracht worden om voor vervanging te zorgen.
Indien dit niet lukt, worden er tijdelijk grotere groepen gevormd. Het gedwongen thuis houden van leerlingen wordt tot een absoluut minimum beperkt.
Mocht dit toch onontkoombaar zijn, dan worden ouders zo spoedig mogelijk ingelicht.
-Afwezigheid van leerlingen door ziekte, dient door de ouders vóór schooltijd (telefonisch of per mail) te worden gemeld.
-Aan het begin van elke schooldag houdt de leerkracht de verzuimlijst bij.
Indien een half uur na het ingaan van de school niets van een afwezige leerling is vernomen, neemt de leerkracht telefonisch contact met de ouders op.
(Dit mede om er zeker van te zijn dat er ‘onderweg’ niets gebeurd is.).
Bij regelmatig verzuim of te laat op school wordt een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Terneuzen.
Op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden is het kind volledig leerplichtig.
De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat het kind elke dag naar school gaat. Elk kind, dat nog geen 6 jaar is, mag 5 uren per week thuisblijven, mits dit gemeld is bij de directeur.

Verlof
Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen.
De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk
is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar.
Uitspraken van de rechter wijzen uit dat dit alleen bij een beroep in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector mogelijk is.
Het verlof moet minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan worden gevraagd bij de directeur van de school.
De procedure voor een verzoek om verlof wegens vakantie (zoals boven benoemd) :
•

•
•
•

De ouder doet te allen tijde tijdig een schriftelijk verzoek bij directeur.
(formulier op school verkrijgbaar of te downloaden van onze site).
Voor een vakantie dient u een schriftelijke, gemotiveerde verklaring van uw werkgever te overleggen.
De directeur legt het verzoek voor aan de leerplichtambtenaar van de gemeente, voorzien van zijn visie en de voorgestelde maatregelen, die hij wil nemen om achterstand van de leerling te voorkomen.
De leerplichtambtenaar geeft een advies (voor minder dan 10 dagen) of al dan niet goedkeuring (voor 10 dagen of meer).
U krijgt in alle gevallen bericht van de directeur.

Verlof van slechts een halve of hele dag wordt ook niet toegestaan zonder schriftelijke aanvraag en toestemming door de leerplicht-ambtenaar van de gemeente.
Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.
Verlof moet worden aangevraagd bij de directeur van de school en het RBL.
Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar.
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Wanneer kan een kind een extra vrije dag krijgen?
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen.
• 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
• Verhuizing van gezin: één dag.
• Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
• Religieuze verplichtingen

Vertrouwenspersoon
11

Dhr J. Klein, wonend te Terneuzen, tel. 0115-614905, fungeert als vertrouwenspersoon voor onze school.
Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon en verplicht tot geheimhouding.
Hij is wel verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Het is de taak van deze persoon om een ‘open’ aanspreekpunt te zijn.
Hij zal onderzoeken of er bij een klacht, door bemiddeling, een oplossing bereikt kan worden, of dat de klacht moet worden ingediend bij de bovengenoemde klachtencommissie.
Naast bovengenoemde adressen, kunt u voor een klacht ook terecht bij een vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie:
-info@owinsp.nl
-www.onderwijsinspectie.nl
-Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Klachtenregeling
Soms komen ouders en school niet op een lijn. De klacht kan betrekking hebben op de gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten ervan.
De ouders zullen meestal, in eerste instantie, de betrokkenen aanspreken.
Gaat het over problemen die een kind in de klas heeft, dan kunt u de groepsleerklacht aanspreken.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan zal de directeur en/of het bestuur benaderd worden.
Komt er geen aanvaardbare oplossing, dan is er voor de betreffende ouder (s) de mogelijkheid zich te wenden tot de landelijke klachtencommissie.
Het reglement van de commissie en de klachtenregeling liggen op school ter inzage.
Het adres van de commissie:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs; Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel 070-3861697
email: info@gcbo.nl

De regeling voorziet in een of meerdere contactpersonen per school én een vertrouwenspersoon per schoolvereniging. Binnen onze school is als contactpersoon aangewezen:
-Marja de Wever 0115-431799 (school)
directie@cbs-deparel.nl
-Peter Bout
idem
peterbout@cbs-deparel.nl
De contactpersoon zal proberen uw klacht naar tevredenheid en vermogen af te handelen of indien nodig te verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
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