
Inleiding. 
Hierbij ontvangt u het informatieboekje dat hoort bij de schoolgids van de Hussel. 
De schoolgids vindt u op onze website: www.dehussel.nl. De schoolgids geeft een 
uitgebreide beschrijving van waar we op de Hussel voor staan. Ook vindt u er veel informatie 
over het Jenaplanonderwijs. 
In dit informatieboekje, dat jaarlijks wordt aangepast, treft u vooral praktische informatie 
aan. 
Op de website vindt u ook de jaarkalender. 
De schoolgids, het informatieboekje en de jaarkalender vormen samen de informatie aan 
ouders over de Hussel. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind 
of met de directeur van de school. 
 
Namens het team wens ik u en uw kinderen een fijn schooljaar toe! 
 
Ellen Roelofs, directeur. 
 
Adresgegevens 
De Dam 20A  
1613 AL 
Grootebroek   
Telefoon 0228-520610  
E-mail directie@dehussel.nl  
Website www.dehussel.nl 
 
Schooltijden.   
De schooltijden zijn op  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als volgt: 
Ochtend : 08.30 – 12.00  
Middag : 13.00 -15.00 
 
De schooltijden zijn op woensdag als volgt: 
Ochtend: 08.30 – 12.00 
De leerlingen zijn ’s middags vrij 
 
Alle groepen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur. Tien minuten 
voor tijd mogen de kinderen naar binnen, om nog even wat te laten zien, iets voor te 
bereiden, iets te lezen, of in de kring te gaan zitten. De leerkracht is in de groep en u kunt 
rustig nog wat vragen. Na 8.30 uur en na 13.00 uur vragen we u de groepen niet meer te 
storen. Als u toch de stamgroepsleider/ster wilt spreken is het mogelijk een afspraak te 
maken voor een gesprek ná schooltijd.  
In de hele school zijn kinderen alleen of in een groepje aan het werk. We verzoeken ouders 
dringend niet in de aula of de gangen te blijven praten! 
Vóór 12.00 uur en vóór 15.00 uur wordt u dringend verzocht buiten op uw kinderen te 
wachten. 
 
Zie voor het gymrooster onze website: www.dehussel.nl 

http://www.dehussel.nl/
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Vakanties en vrije dagen 
In het schooljaar 2016-2017 gelden de onderstaande vakanties en vrije dagen: 
 
Vakantie en vrije dagen voor alle kinderen. 
Herfstvakantie  : 17-10-2016 tm 21-10-2016 
Kerstvakantie   : 24-12-2016 tm 06-01-2017 
Voorjaarsvakantie  : 20-02-2017 tm 24-02-2017 
Pasen    : 16 + 17-04-2017  
Koningsdag +  Mei vakantie : 24-04-2017 tm 28-04-2017 
Bevrijdingsdag  : 05-05-2017 
Hemelvaart + vrijdag  : 25 + 26-05-2017 
Pinksteren   : 05-06-tm 11-06-2017 
Zomervakantie  : 24-07-2017 tm 01-09-2017 
 
Studiedagen team (alle kinderen vrij). 
Maandag 5 september 2016 
Woensdag 5 april 2017 
 
Het team van de Hussel. 
Directeur  : Ellen Roelofs (werkdagen dinsdag t/m vrijdag) 
Intern begeleider : Liz Bleijendaal (werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag) 
 
Groepsbezetting. 
Onderbouw 
Gea Hoogland (ma tm vr 
Inge Sol (ma, di) en Wilma Visbeek (woe, do, vr)  
 
Middenbouw 
Sanne Hoenderdos (ma tm vr) 
Marjolein Edelenbosch (ma, di, woe om de week)en Anneke Baas (woe om de week, do, vr) 
Astrid Broersen (ma tm vr) 
 
Bovenbouw 
Brigit Paauw (ma, di, woe) en Marjolein Barendse (do, vr) 
Erica Schoenmaker (ma, di) en Janneke Kaagman (woe, do, vr) 
Tessa Smit (ma tm vr) 
  

Conciërge  : Joop de Vries (werkdagen donderdag en vrijdag) 
Administratie  : Karin Blom (werkdag woensdagochtend) 
School assistent : Said Cheick 
Interieurverzorgster : Anja van Leeuwen 
      
 
 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1455&bih=711&tbm=isch&tbnid=1_mqPK-aOEnrFM:&imgrefurl=http://www.warenhuis-winkel.nl/index.php?case%3Dsearch%26ps%3DKlok&docid=CXza0gbctwVjdM&imgurl=http://www.warenhuis-winkel.nl/img/1/28.jpg&w=400&h=395&ei=Ugo_Uvn2BqPM0QXYloGQBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:0,i:291&iact=rc&page=3&tbnh=179&tbnw=190&start=44&ndsp=28&tx=101.6363754272461&ty=84.90911865234375


2 

 

Ziekmelden. 
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór schooltijd aan ons doorgeven?  
Telefoonnummer 0228-520610. 
 
Instroom nieuwe kleuters.  
Ongeveer een maand voordat een kind vier jaar wordt, neemt de school contact op met de 
ouders van aangemelde kleuters. Zij spreken dan samen een aantal  ‘wen’ochtenden af. De 
kleuter viert zijn vierde verjaardag nog op de peuterspeelzaal of kinderopvang en kan daar 
tegelijkertijd afscheid nemen. Vóór hun vierde verjaardag mogen kinderen nog niet naar de 
basisschool. De ervaring leert ons dat de veranderingen voor de kinderen groot zijn en dat 
het veel energie kost om deze te verwerken. Ze zijn ineens weer de jongste van een groep en 
de groep is groter. Er moet een nieuw gevoel van veiligheid worden opgebouwd en dat kost 
tijd en energie. We willen graag weten hoe de ontwikkeling van het kind tot dusver is 
verlopen en hoe we daarop kunnen aansluiten. Hiervoor is er een overdrachtsgesprek met 
de leidsters van de speelzaak of het kinderdagverblijf. 
 
Zindelijkheid.  
Als de kinderen naar school komen, gaan we er vanuit dat zij zindelijk zijn. Mocht dat niet zo 
zijn dan zal met de betrokken ouders naar een passende oplossing worden gezocht.   
 
Speelgoed in de onderbouw. 
Op vrijdagmiddag krijgen de kinderen gelegenheid om speelgoed van thuis mee naar school 
te nemen; ze mogen het dan laten zien en er enige tijd mee spelen. We noemen dat 
speelgoedmiddag. Hiermee willen wij het samenspelen stimuleren. Wij vragen  u om geen 
“speelgoedgeweren” of duur speelgoed mee te geven. Op de andere dagen is het niet de 
bedoeling dat uw kind speelgoed meeneemt! 
 
Jarigen. 
Als een kind jarig is, viert hij dat vanzelfsprekend op school. Elke stamgroep zet de jarige 
geheel op eigen wijze in het zonnetje. Er wordt altijd een speciale verjaardagskring 
georganiseerd en in de loop van de dag gaat de jarige alle groepen langs. In de onderbouw 
mogen ouders bij het vieren van de verjaardag in de klas zijn. In midden- en bovenbouw zijn 
de ouders hier niet meer bij aanwezig. 
De groepsleidsters vieren hun verjaardag gezamenlijk op de zogenaamde ‘Juffendag’. Er zijn 
op die dag tal van activiteiten om er een feestelijk geheel van ter maken. 
 
Schoolreis. 
De groepen 1 t/m 5 gaan elk jaar op schoolreis. We  proberen een evenwichtige keuze te 
maken in leerzaam en ‘leuk’. Gelukkig zien we dat onze leerlingen ook leerzame schoolreizen 
leuk vinden! Voor de schoolreizen van groep 1 t/m 5 krijgt u een apart verzoek tot betaling. 
De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de bestemming. 
Zodra de ouderbijdrage bekend is kunt u deze overmaken op rekening 

NL98 RABO 01 46 96 16 33  t.n.v. Oudervereniging De Hussel 

Vergeet u niet de naam van uw kind te vermelden? 
Onderwijs in Nederland is gratis. De wet schrijft voor dat we bij elke bijdrage die we van 
ouders vragen vermelden dat die bijdrage vrijwillig is. Zonder uw bijdrage kunnen we echter 
geen extra activiteiten, zoals het schoolreisje, organiseren. Als de bijdrage niet wordt 
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betaald, kan uw kind niet mee. Er zal voor uw kind dan een aangepast programma op school 
verzorgd worden. 
 
Kamp.  
De bovenbouw gaat in het begin van het schooljaar 3 dagen op kamp. We wisselen jaarlijks 
van locatie. 
Om de kosten te dekken vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage van € 90,- per kind. 

Er mag meer betaald worden. De bijdrage kan gestort worden op:  

NL98 RABO 01 46 96 16 33  t.n.v. Oudervereniging De Hussel 

Vergeet u niet de naam van uw kind(eren) te vermelden? 
Onderwijs in Nederland is gratis. De wet schrijft voor dat we bij elke bijdrage die we van 
ouders vragen vermelden dat die bijdrage vrijwillig is. Zonder uw bijdrage kunnen we echter 
geen extra activiteiten, zoals het schoolkamp, organiseren. Als de bijdrage niet wordt 
betaald, kan uw kind niet mee. Er zal voor uw kind dan een aangepast programma op school 
verzorgd worden. 
 
Huiswerk. 
In de midden- en bovenbouw wordt incidenteel huiswerk meegegeven op het gebied van 
taal, rekenen en lezen. Als extra oefening nodig is, kan er, in overleg met ouders, voor 
gekozen worden deze oefeningen thuis te doen. 
In de bovenbouw wordt een begin gemaakt met het geven van echt huiswerk, in de vorm 
van het oefenen van topografie en Engels. Het kan voorkomen dat kinderen de opdracht 
krijgen thuis aan hun werkstuk of verslag te werken. 
 
Overblijven. 
Beste ouders, verzorgers, 
Wij zijn TSO De Hussel, onderdeel van Kappio, een professionele kinderopvangorganisatie. 
Vanaf augustus 2015 verzorgen wij de TSO voor de kinderen van basisschool De Hussel.  
 
TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang. Het is de middagpauze die kinderen op school 
doorbrengen wanneer er thuis niemand aanwezig is. 
 
Wij lunchen in een ontspannen sfeer en kinderen kunnen lekker spelen. Kinderen eten onder 
begeleiding in groepen aan tafels. Met dit alles proberen wij een zo huiselijk mogelijke 
omgeving te creëren.  Het team bestaat uit groepshulpen en pedagogisch medewerkers en 
een coördinator als aanspreekpunt. 
 
Kinderen hechten aan continuïteit en duidelijke regels. Wij willen dat de kinderen zich veilig 
en geborgen voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen weer fris en vol energie  aan het 
middagprogramma kunnen beginnen. 
 
Door voldoende bekwaam personeel in te zetten kunnen we de kinderen naar behoefte 
begeleiden en aandacht geven. De kinderen kunnen zich dan goed vermaken en ontspannen. 
Na de pauze nemen de leerkrachten de kinderen van ons over. 
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Aanmelden: 
U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via een inschrijfformulier. Het formulier is te 
downloaden van de website www.dehussel.nl of op te vragen bij de directeur van de school. 
Hierop kunt u aangeven voor welke dag(en) u een TSO-plaats wilt afnemen. Betaling gebeurt 
middels automatisch incasso, deze dient u ook in te vullen en te ondertekenen en samen 
met het inschrijfformulier in te leveren. Daarna ontvangt u een TSO contract. Uw kind kan 
gebruik maken van de TSO zodra wij het contract ondertekend van u hebben ontvangen.  
 
Afname van een abonnement voor 1 dag TSO per week kost  € 3,25 per dag. Dit is voor 40 
schoolweken € 130,00.  Wij innen gedurende 10 maanden  € 13,00 per maand (de maanden 
juli en augustus innen wij niet). Aanmelding is voor minimaal één maand. Bij opzegging / 
annulering heeft u een opzegtermijn van 1 maand ingaande de 1e of de 16e van de maand. 
 
Blijft uw kind incidenteel over dan kunt u gebruik maken van een 10-strippenkaart. Deze 
kost  € 35,50 en ook hiervoor kunt u zich aanmelden middels een formulier. Resterende 
strippen worden niet verrekend. Wel bieden wij de mogelijkheid om de strippen door een 
ander te laten gebruiken, mits dit vooraf schriftelijk aan ons wordt doorgegeven. 
 
 

 
 
Medezeggenschapsraad (MR). 
In de schoolgids kunt u lezen wat een MR is en met welke zaken zij zich bezig houden. 
In de MR hebben de volgende personen zitting: 
 
Namens de ouders:   Namens het team: 
Jeroen Thuis    Brigit Paauw 
Anita van Meersbergen  Erica Schoenmaker 
 
In plaats van de afgetreden MR-leden zijn we in gesprek met mogelijke opvolgers. 
De MR is te bereiken via mr@dehussel.nl 
 
Ouderbijdrage. 
In de schoolgids kunt u lezen wat een oudervereniging is en met welke zaken zij zich 
bezighouden. 
Voor een aantal niet door het rijk gesubsidieerde uitgaven vraagt het bestuur van de 
oudervereniging een vrijwillige bijdrage. De bijdrage is het komende jaar € 25.-.  
Van dit bedrag worden activiteiten als Sinterklaas, Kerst, themadagen, sportdagen etc. 
betaald.  
Niet inbegrepen zijn de kosten voor de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 5 en het 
schoolkamp voor de groepen 6 t/m 8. Ook deze beide bijdragen zijn vrijwillig. Indien deze 
bijdrage echter niet betaald wordt, kan uw kind niet deelnemen aan activiteiten, de 

http://www.dehussel.nl/
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1455&bih=711&tbm=isch&tbnid=D8YdJ6sMvUcFqM:&imgrefurl=http://www.startblokachterveld.nl/PrimoSite/show.do?ctx%3D386582,1991%26anav%3D389428&docid=D-2h69OGg5P_EM&imgurl=http://www.startblokachterveld.nl/images/overblijven2013.png&w=398&h=417&ei=Xxd4UrTgAoWbtAb3zYDYBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:134&iact=rc&page=1&tbnh=190&tbnw=181&start=0&ndsp=19&tx=104.2728271484375&ty=98.54547119140625
mailto:mr@dehussel.nl
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schoolreis of het schoolkamp. 
 
De ouderbijdrage kan betaald worden via een automatische incasso. Hiervoor kunt u een 
formulier invullen. Het bedrag wordt dan in oktober van uw rekening afgeschreven. De 
formulieren liggen in het kantoor van de directeur. 
U kunt de bijdrage ook zelf overmaken op rekeningnummer: 
 

NL 59 RABO 0117694428 t.n.v. Oudervereniging  De Hussel 
 
Vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht 
bij de penningmeester van de OV, Jessica van Straaten. 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 2014-2015: 
Simone Pennekamp (voorzitter)  Gerrie Duin 
Jessica van Straaten (penningmeester) Alinda Olthof  
Saskia Drenth (secretaris)   Nancy Huitema 
Marlise Limmen        
Sonja Bierenbroodspot    
Gea Hoogland (namens het team) 
 
 We zijn te bereiken op: ouderraad@dehussel.nl 
 
CITO Resultaten 
De kinderen van groep 3 t/m 8 maken in januari en in juni (groep 8 niet meer) de volgende 
CITO toetsen: 
Technisch lezen  
Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8 alleen in januari, groep 3 alleen in juni) 
Spelling 
Rekenen/ Wiskunde 
Hieronder vindt u de resultaten van deze toetsen van het afgelopen schooljaar (2015-2016). 
 
Technisch lezen 
 

 Groep 3 
 

Groep 4 
 

Groep 5 
 

Groep 6 
 

Groep 7 
 

Groep 8 
 

Groep 
Aantal deelnemers  

3 
17 

4 
18 

5 
17 

6 
15 

7 
26 

8 
28 

Gemiddelde 
vaardigheidsscore                     
                     januari 
                     juni 

 
17.1 
28.1 

  
       44.8 

52.5 

 
67.1 
74.3 

  
86.8 
92.6 

 
 94.5 
97.2 

        100.7 

Inspectienorm                          
                     januari 
                     juni 

 
21 
33 

 

48 
56 

66 
71 

82 
86 

88 
93 

96 

 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraad@dehussel.nl
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Begrijpend lezen  
 

Groep 
Aantal lln 

3 
 

4 
19 

5 
16 

6 
16 

7 
28 

8 
28 

Gemiddelde 
vaardigheidsscore                     
                     januari 
                     juni 

 
 

nvt 
126 

  
136.8 
152.1 

 
28.3 
nvt 

 
35.5 
nvt 

 
44 
nvt 

 
57 

Inspectienorm                          
                     januari 
                     juni 

 
nvt 
117 

 

133 
138 

 
25 
nvt 

 

 
32 
nvt 

 

 
45 
nvt 

 

 
55 

 
 

 
Rekenen: 
 

Groep 
Aantal lln 

3 
 

4 
 

5 
16 

6 
16 

7 
28 

8 
28 

Gemiddelde 
vaardigheidsscore                     
                     januari 
                          juni 

 
 

103.4 
141.8 

 
 

158.9 
189.2 

 
 

76.4 
83.7 

   
91.5 
97.6 

 
105.3 
108.1 

113.3 

Inspectienorm   
                    januari 
                         juni 
 

115 
138 

161 
180 

71 
78 

84 
89 

98 
102 

110 
 

 
Spelling 
 

Groep 
Aantal lln 

3 
17 

4 
19 

5 
17 

6 
16 

7 
27 

8 
28 

Gemiddelde 
vaardigheidsscore                     
                      januari 
                           juni 

 
157.2 
192.6 

 
219.5 
252.4 

 
124.3 
131.4 

 
132.2 
138.3 

 
140.4 
141.6 

 
 

145.9 
 

Inspectienorm    
                      januari                   

                    juni 
 

145 
198 

237 
263 

127 
130 

134 
137 

139 
140 

143 
 

 
Uitstroom leerlingen groep 8 (2015-2016) 
28 leerlingen 
Schooltype aantal leerlingen       percentage 
Vmbo basis  1       3.6% 
Vmbo basis LWO 1       3.6% 
Vmbo kader  7      25  % 
Vmbo kader/TL 2       7.1% 
Vmbo TL  6     21.4% 
VMBO TL/HAVO 1       3.6% 
HAVO    5     17.8% 
HAVO/VWO  2       7.1% 
VWO   3     10.7% 
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Het team van de Hussel is trots op deze resultaten. Ze doen recht aan de inspanningen die 
door het team zijn verricht om maximale resultaten met onze leerlingen te behalen.  
Met de verwijzingen naar het VO zijn we erin geslaagd alle leerlingen op de best passende 
plaats te laten uitstromen.  
 

 VWO VWO/
HAVO 

HAVO HAVO
/TL 

VMBO 
TL 

TL/ 
KADER 

KADER KADE
R/BL 

BL VMBO 
LWOO 

OPDC PRO VSO 

11-12 6.25% 12.5% 0% 12.5% 18.75
% 

9% 16% 0% 3% 6.25% 16% 0% 0% 

12-13 15% 6% 18% 12% 21% 9% 0% 6% 6% 3% 6% 0% 0% 

13-14 12.5%  25%  25%  21%  12.5%    4 % 
(1 

leerling) 

14-15 26.3%  36.8%  21%  1.9%  1.9% 1.9% 0% 0% 0% 

15-16 10.7% 7.1% 17.8% 3.6% 21.4% 7.1% 25% 0% 3.6% 3.6% 0% 0% 0% 

 
Met nadruk wijzen wij erop dat wij, naast het behalen van goede resultaten, vooral een 
school willen zijn met een veilig en warm pedagogisch klimaat waar kinderen, ouders en 
leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. In onze visie kunnen kinderen alleen dán 
uitgroeien tot volwaardige, sociale en verantwoordelijke mensen. 
 
Hoofdluisprotocol. 
Alle kinderen van school hebben en luizenzak.  
De leerkracht leert de kinderen aan hoe deze zak te gebruiken. Wanneer mogelijk worden de 
luizenzakken meegenomen naar de gymzaal.  
Elke 4- 6 weken worden de klassen gecontroleerd door 2 luizenmoeders. Vervolgens wordt 
er op een lijst aangetekend wanneer er controle is geweest en genoteerd of de klas al dan 
niet luisvrij is. 
 
Hoofdluis en/of neten gevonden in een klas. 
De leerkracht belt de ouder/verzorger van het kind waarbij hoofdluis geconstateerd is, en de  
ouder/verzorger dient het kind dezelfde dag nog te behandelen. Dat betekent in ieder geval 
te kammen met een netenkam. 
Op de dag van de controle dient de leerkracht het kind niet met bv. de verkleedkleren te 
laten spelen of de koptelefoon te laten gebruiken vanwege besmettingsgevaar. 
Bij de ingang van de klas wordt een briefje opgehangen dat er hoofdluis/neten gevonden 
zijn. Alle kinderen in de klas krijgen een folder mee over wat hoofdluis is en hoe het te 
bestrijden. 
Het getroffen kind krijgt een schone luizenzak van de luizenmoeder en de andere zak wordt 
in de vriezer op school gedaan. De volgende dag zal de leerkracht deze zak weer omwisselen. 

 
Instructie voor het kammen. 
Het voornaamste is gedurende 2 weken het haar IEDERE DAG KAMMEN met een neten- of 
luizenkam. Het beste is de “lange” kam, (de netenkam) aangezien die ook neten uit het haar 
verwijderd. Eventueel neten losweken met 2/3 water + 1/3 azijn. Het haar doornat maken, 
crèmespoeling over het haar verdelen, dan pluk voor pluk kammen. De kam regelmatig 
afvegen aan een papieren zakdoek of servet, of een gaasje over de kam trekken. Combineer 
het kammen met een anti hoofdluismiddel. Aangeraden wordt XT-luis of Prioderm Lotion, 
aangezien luizen hiertegen nog niet resistent zijn. 
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De andere gezinsleden van het gezin op school controleren. 
Eventuele broertjes/zusjes in andere klassen worden ook direct gecontroleerd. Wanneer 
hier de tijd voor ontbreekt, wordt het  zo spoedig mogelijk door de  desbetreffende 
luizenmoeder van die klas gedaan. 
 
Na 2 weken is er een hercontrole in de klas waar hoofdluis geconstateerd was. 
Zijn er na de 2de controle nog luizen/neten aanwezig worden de ouders/verzorgers weer 
gebeld maar nu door de directeur. Als er na de 3de controle nog luizen/neten zijn, bepaalt  de 
directeur in overleg met de ouders/verzorgers  of  de GGD langs moet komen. De GGD kan 
dan samen met de  
ouders/verzorgers bepalen waardoor de besmetting niet weg is en hulp bieden. 
 

 
 
Buitenschoolse opvang.  
Nabij onze school zijn er mogelijkheden voor kinderopvang en/of naschoolse opvang. Small 
Steps kan deze opvang voor uw kind verzorgen.  

Telefoonnummer: 0228-522088 0225208828 52 20 88 

074- 074-2405577 74-2405577 
Leerplichtwet. 
In Nederland kan elk kind naar school. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het belang 
van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is 
ingesteld.  
 
Leerplichtige leeftijd Primair Onderwijs  
Ieder kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin de 
minderjarige de leeftijd van vijf jaar bereikt. De volledige leerplicht eindigt, nadat twaalf jaar 
onderwijs is gevolgd, of aan het einde van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar 
wordt. Daarna is de minderjarige nog één schooljaar partieel leerplichtig.  
 
Verlof 
Verlof voor een (gezins-)vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is niet toegestaan. 
De Leerplichtwet wordt door de gemeente uitgevoerd. Scholen en leerplichtambtenaren 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1455&bih=711&tbm=isch&tbnid=d_9ClARsGKYooM:&imgrefurl=http://www.dearkbunschoten.nl/index.php?page%3D35&docid=6FRsIbcFp6WV1M&imgurl=http://www.dearkbunschoten.nl/starnet/media/plaatjes/hoofdluis/beesjes_krabben.jpg&w=189&h=187&ei=9RZ4UuiaBsaktAbdh4HYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:190&iact=rc&page=2&tbnh=149&tbnw=138&start=18&ndsp=26&tx=68.5455322265625&ty=85.27276611328125
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1455&bih=711&tbm=isch&tbnid=Zp7Skr75-5LwZM:&imgrefurl=http://www.gezondheid.nl/dossiers/hoofdluis/37/3/index.html&docid=6e-vONiM5OJ7uM&imgurl=http://www.gezondheid.nl/images/fck/hoofdluis.png&w=260&h=192&ei=9RZ4UuiaBsaktAbdh4HYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:208&iact=rc&page=2&tbnh=153&tbnw=208&start=18&ndsp=26&tx=89.45458984375&ty=78.45455932617187
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besteden veel aandacht aan ongewenst ‘luxeverzuim’. Hieronder wordt verstaan: 
ongeoorloofd schoolverzuim dat niet valt onder de wettelijk toegestane uitzonderingen. De 
leerplichtambtenaar ziet toe op de handhaving ervan en fungeert als klankbord voor de 
scholen. 
 

 
 
Wat zijn de uitzonderingen? 
Uitzondering op het bovenstaande wordt gemaakt als één van de ouders een beroep 
uitoefent  dat het redelijkerwijs onmogelijk maakt om op vakantie te gaan tijdens de 
reguliere schoolvakanties. Voorbeelden zijn bedrijven met een piekdrukte in de 
zomermaanden, eigenaren en werknemers van agrarische bedrijven. Verder vallen er 
beroepsgroepen onder waar vakanties voor medewerkers worden ingeroosterd, dus waar 
werknemers geen zeggenschap hebben over het moment waarop ze vakantie hebben. 
De schooldirectie mag in zulke uitzonderingsgevallen hooguit één keer per jaar toestemming 
geven voor maximaal tien schooldagen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden 
ingediend. Ook het komend jaar zal de gemeente er extra op toezien dat de Leerplichtwet op 
dit punt door scholen correct wordt uitgevoerd. Dat betekent dat schooldirecties alle 
verzoeken om extra verlof moeten afwijzen tenzij terecht een beroep op de genoemde 
uitzonderingssituatie kan worden  gedaan. 
 
Bezwaar maken. 
Bent u het als ouder of verzorger niet eens met een beslissing, dan kan bij de 
bestuursrechter bezwaar worden aangetekend. De school beschikt over meer informatie en 
de benodigde formulieren. Zie ook de website van het ministerie www.minocw.nl in het 
'Dossier Leerplicht'. 
 

Wilt u meer informatie over alles wat met leerplicht te maken heeft, dan kunt u bellen 
met de leerplichtambtenaar van de gemeente, de heer Martijn Schenk. Hij is op maandag 
t/m vrijdag bereikbaar onder telefoonnummer 0228 - 534 100. U kunt ook een e-mail sturen 
naar martijn.schenk@sed-wf.nl. 
 
Voor privé zwemlessen onder schooltijd mag geen verlof worden verleend. Deze lessen 
dienen buiten de schooltijd te worden gepland. 
Met klem vragen wij ook bezoeken aan de tandarts, orthodontist en dergelijke, buiten 
schooltijd af te spreken. 
 

Sociale media in de school. 
Het gebruik van Social Media  (zoals bijv. facebook, whatsapp, instagram etc.)  groeit nog 
steeds. We zien het gebruik van die media en toepassingen ervan op allerlei gebieden 
toenemen, ook in de contacten tussen school en ouders. En, kijken we naar onze leerlingen 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1455&bih=711&tbm=isch&tbnid=OO_EqfJQvfGy5M:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-op-vakantie-met-de-auto-i8077.html&docid=2zlmB0MLEpTtoM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-op-vakantie-met-de-auto-dl8077.jpg&w=875&h=620&ei=Mxt4Ur6GK_OZ0AXGhICADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:140&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=245&start=18&ndsp=24&tx=98&ty=81.27273559570312
mailto:martijn.schenk@sed-wf.nl
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dan zien we dat het gebruik van allerlei media door hun als de gewoonste zaak van de 
wereld wordt gezien.   
Die ontwikkelingen gaan zo snel dat gemakkelijk het gevoel van ongrijpbaarheid en 
onbeheersbaarheid  kan ontstaan, soms met nare gevolgen.  Door het maken van afspraken 
kunnen wij als school niet alles voorkomen, maar wel proberen het gebruik van die media 
toch wat te stroomlijnen.  
Welke afspraken hebben we bijvoorbeeld op school gemaakt? 

 
- Personeelsleden mogen geen “vrienden”  worden  met leerlingen en/of ouders  op 

sociale media. Met ouders hanteren we een professionele afstand wat betreft 
informatie die via sociale media wordt gedeeld. 

- We posten bewust!  Want elke betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de 
inhoud  welke hij of zij publiceert via de sociale media. 

- We nemen de fatsoensnormen in acht. 
 
Met de leerlingen werken we in de bovenbouw toe naar “mediawijsheid” waarbij ook 
bovenstaande afspraken met leerlingen worden besproken.  Er is een internet protocol 
voorhanden 
 
Aan u als ouders willen we in ieder geval onze afspraken kenbaar maken en vragen 
tegelijkertijd om  terughoudend te zijn bij het bijvoorbeeld plaatsen van foto’s  op facebook 
van allerlei activiteiten op school.  Niet elke ouder of elk kind wil zich  op bv facebook voorbij 
zien komen. En datzelfde geldt zeker ook voor personeelsleden.  Realiseert u zich wel, dat 
eenmaal geplaatste info voor onbepaalde tijd openbaar is?  In het geval van misbruik van 
privé gegevens zullen we niet schromen dit aan de juiste autoriteiten te melden. Dat zijn we 
wettelijk ook verplicht. 
 
SamenWerkingsVerband (SWV) De Westfriese Knoop 
Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging 

is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en 

zo thuisnabij mogelijk is. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs 

krijgt, dat zoveel mogelijk op de leerling is aangepast. Dat hoeft echter niet binnen het 

reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend 

onderwijs te krijgen.  

Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor 

speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De 

Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband  ondersteunt de scholen bij het organiseren 

en aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs.  

Zorgplicht 

Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent 

dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind 

moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school 

houdt rekening met de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met de 
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bredere situatie rondom het kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte deze moeilijke beslissing niet alleen te maken. 

U vindt de aanmeldingsprocedure en het stroomschema op de website van De Westfriese 

Knoop. 

Knooppunten 

Om zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden werken de scholen die 

bij elkaar in de omgeving staan met elkaar samen in een zogeheten knooppunt. De scholen 

delen expertise met elkaar en zetten waar mogelijk gezamenlijke professionalisering op. Zij 

kunnen voor leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag samen de ondersteuning 

organiseren. Het kan ook voorkomen dat een ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de 

huidige school overtreft, maar dat de ondersteuning wel gegeven kan worden op een andere 

school in de buurt. 

De ouders als partner 

De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het 

onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces 

betrokken. Dit geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook voor de inhoud van de 

ondersteuning. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Zij zijn daarom vaste partner in 

het ondersteuningsteam.  

Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de 

mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind wordt aan ouders 

gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van 

medisch- of gedragsspecialisten.  

Trajectbegeleiders 

In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van 

de ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Dit is te vinden op de website van de Westfriese Knoop onder het 

kopje “documenten”. Wanneer de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van 

een leerling die meer vraagt dan de basisondersteuning, zal de school het 

ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan  zo nodig ook betrokken worden. 

De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school 

en ouders bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De 

trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal 

(basis)onderwijs. 

Vragen en informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de 

website van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het 

volledige ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl. Daarnaast heeft het 

samenwerkingsverband een speciaal informatiepunt voor ouders. Van maandag tot en met 

woensdag is dit informatiepunt telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw 

passend onderwijsvragen. 

http://www.dewestfrieseknoop.nl/

