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Nr. 3, vrijdag 13 november 2020

Nieuws van directie
Op het moment van schrijven is het dinsdag 10 november. We zitten met zijn allen in een
tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Helaas mogen er nog steeds geen
ouders de school in en moeten we de voortgangsgesprekken weer digitaal voeren. Hoe
graag we u ook live zouden willen spreken, gezondheid staat voorop, voor u, de kinderen en
het team. De voortgangsgesprekken vinden deze keer weer plaats via Teams. Het
kennismakingsgesprek eerder dit schooljaar was samen met uw kind. De
voortgangsgesprekken zijn zonder kind. Voor deze gesprekken ontvangt u weer een
uitnodiging.
Covid-19 vraagt veel aanpassingen. Veel activiteiten gaan anders dan voorgaande jaren. Zo
zal er dit jaar geen centrale aankomst/ontvangst zijn van Sinterklaas met de drie scholen.
Maar gelukkig heeft Sinterklaas wel laten weten dat hij op gepaste afstand langs kan komen
bij ons op de Groenehoek.
Ook het kerstdiner zal anders verlopen dan normaal. Voorgaande jaren namen leerlingen
eten mee naar school voor de hele klas. Door middel van een lopend buffet konden de
kinderen dan genieten van allemaal lekkere hapjes. Het advies vanuit het RIVM is nog
steeds dat kinderen geen zelfbereide producten mee naar school mogen nemen voor
algemeen gebruik. Niet vanwege het voedsel, maar vanwege de bakjes en borden waar het
eten inzit. De ouderraad en de werkgroepen Sinterklaas en Kerst zijn druk bezig om er
ondanks alle aanpassingen toch een leuk en veilig feest voor iedereen van te maken.

Collega’s
Al even geleden heb ik u laten weten dat onze collega Demi de Boe is bevallen van haar
zoon Thom. Het gaat goed met Demi en Thom. Half januari komt Demi weer werken.
Ik ben ook blij u te kunnen mededelen dat wij twee collega’s hebben die zwanger zijn.
Rianne Rabeh en Joyce Fourie zijn in blijde verwachting. Rianne gaat begin maart met verlof
en Joyce zal per half maart met verlof gaan. Wij wensen Rianne en Joyce een fijne
zwangerschap toe.
Diane Struik is aan het re-integreren en werkt op dit moment met groepjes leerlingen. Ze zal
de komende periode wat vaker ook in verschillende groepen aanwezig zijn.

Subsidie
Iedere basisschool kon in voor 1 augustus subsidie aanvragen i.v.m. Covid –19. Deze
subsidie is bestemd voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen die mogelijk
een achterstand hebben opgelopen tijdens de thuiswerkperiode. Ik ben heel blij u te kunnen
mededelen dat we de subsidie hebben toegewezen gekregen. Naast de huidige

ondersteuning die wordt geboden door Manon van Kreijl komt Meilan Rietveld tot aan de
zomervakantie 3 dagen per week extra leesondersteuning aanbieden. Ook zal er vanaf
januari extra ondersteuning komen op het gebied van rekenen. Via de leerkracht van uw
kind hoort u of uw kind in aanmerking komt voor de extra ondersteuning.

Leerplicht

Serah James

Laura de Rooij

Hallo,
Via deze weg willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn de twee nieuwe leerplicht
consulenten van gemeente Lansingerland. Voor alle vragen met betrekking tot leerplicht en
onderwijs tijdens deze pandemie kunt u bij ons terecht.
Informatie over het aanvragen van (buitengewoon)verlof

Als uw kind niet aanwezig kan zijn op school dient hiervoor zogenoemd ‘verlof’ te worden
aangevraagd (uitgezonderd is natuurlijk ziekte van uw kind, hiervoor hoeft dit niet gedaan te
worden). U dient bij ons een verlofaanzoek in, deze beoordeelt de directie, wanneer deze als
geoorloofd wordt verklaard kan uw kind voor bepaalde tijd onderwijs missen.Hieronder leest
u alles over het aanvragen van (buitengewoon) verlof.
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders
of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 jaar.
De verlofregeling is in verkorte versie opgenomen in de schoolgids en is volledig opgenomen
op de website van de school. Daarnaast ligt de volledige versie ter inzage op de scholen. De
verlofregeling staat ook op de gemeentelijke website. Ouders dienen zich bij vragen eerst te
richten tot de directeur. De directeur kan te allen tijde contact opnemen met de
leerplichtambtenaar voor advies.
Contactgegevens leerplichtambtenaar basisschool gemeente Lansingerland: Laura de Rooij
en Serah James via telefoonnummer 14010.
Procedure aanvraag verlof

•

•
•
•

1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur
minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school
aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te
vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
2.De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria
voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
3.In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
4.Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in
één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal
gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag
voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke
situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur
van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen
het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag
nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere
uitleg zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode
in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde
graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan
vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog
of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
Zie ook Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in
verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze
vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk
melden bij de directeur van de school.
Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet
(kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en
familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen.
Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien lesdagen in een schooljaar gaat (in één keer of
bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen
over een dergelijk verzoek van de ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in één schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd
tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit nadat hij de directeur heeft
gehoord. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar
het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn
gezin.
Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan
zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen
vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de
schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt.
Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is
overleg met de leerplichtambtenaar een vereiste.
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op
verzoek extra vakantie toestaan:

•

•
•

1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2
weken aansluitend met vakantie kan.
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
3. De directeur kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in
artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het
beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden,
resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het
voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in
de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de
omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral
ontstaan door te laat boeken.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan
het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men
op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op
verschillende scholen zitten.
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
(wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en
verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten
van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt
vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).
Bezwaar
Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep
mogelijk. Dit geldt ook in het geval van een aanvraag voor verlof. Ouders moeten een
bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij de directeur of leerplichtambtenaar die het
besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:
- naam en adres van belanghebbende;
- dagtekening (datum);
- omschrijving van het besluit dat is genomen;
- argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit;
De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de
aanvrager schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit
gebeurt binnen acht weken.

Verlof voortaan aanvragen via Social Schools
Er is een nieuwe manier om de verlofaanvragen voor uw kind(eren) te doen. Voorheen kon
u via de site een verlofformulier downloaden en moest u deze invullen en inleveren op
school. De nieuwe manier zal gaan via Social Schools.

In de app of browser logt u in en klikt u op “administratie”, selecteer hier (een van) uw
kind(eren), klik vervolgens op de knop verlofaanvragen. Wanneer u alle velden ingevuld
heeft zal de directie hiervan een melding krijgen en uw aanvraag in behandeling nemen, dit
kan een aantal werkdagen duren.
Meer informatie over de nieuwe manier van verlofaanvragen kunt u vinden op
https://bit.ly/VerlofGroenehoek
Heeft u technische vragen over de nieuwe manier van aanvragen neemt u dan contact op
met Gijs Buijs (ICT coördinator) via, ict@obsgroenehoek.nl

Kleuters ingang schoolplein locatie Groeneweg
Het is u wellicht niet ontgaan dat er sinds deze week een extra ingang in het hek is gemaakt
bij de lokalen van de kleuters aan de locatie Groeneweg. Dit hek mag gebruikt worden door
de leerlingen (en ouders) van de groepen 1-2 als in- en uitgang. Via dit hek lopen zij
gemakkelijk en snel naar de deur van het kleuterlokaal. Het is de bedoeling dat álle
leerlingen (en ouders) van de groepen 3 t/m 6 gewoon gebruik blijven maken van de
hoofdingang. We gaan dit de komende periode uitproberen en zullen na een aantal weken
evalueren hoe dit loopt.
Voor nu geldt nog steeds de afspraak dat ouders van de kleuters op veilige afstand van
elkaar op het schoolplein hun kind mogen brengen en halen. Ouders van de groepen 3 t/m
8 brengen hun kind tot aan het hek en wachten na schooltijd achter het hek. Dit geldt voor
beide locaties. Wij hopen op uw begrip.

Engels
Met de werkgroep Engels zijn wij achter de schermen hard aan het werk om de kracht van
het Engels onderwijs op onze school te waarborgen en voort te zetten. Daarom hebben wij
tijdens een onlinebijeenkomst met het team een inventarisatie gemaakt van de beschikbare
Engelse materialen in iedere klas en de inzet hiervan.
Ook zijn wij met de Engels werkgroep op zoek naar een leuke
nieuwe methode voor de groepen 5 tot en met 8 omdat onze
huidige methode ‘Real English’ niet langer digitaal beschikbaar is.
In eem volgende nieuwsflits geven wij u hier meer informatie over.
Uiteraard gaat het Engelse onderwijs gewoon door, hiervoor
gebruiken wij onder andere Groove.me, waarbij in iedere les een
lied centraal staat.

Sinterklaas

Eindelijk is het dan weer de tijd,
Dat Sint onze kinderen met een bezoek verblijdt.
Hij komt vrijdag 4 december op bezoek.
Want zijn favoriete school, dat is de Groenehoek.

Vrijdag 13 november wordt de school met wat hulp versierd,
Wat de Sint en de kinderen ieder jaar weer pleziert.
Onze dank voor deze enthousiaste hulp is groot.
Ieder jaar als Sint het moois ziet, kleurt hij prachtig rood

Ook dit jaar mogen de kinderen hun schoen zetten.
Dat is dinsdag 24 november, wilt u daarop letten?
Breng naar school een pantoffel, laars of schoen,
Zodat Piet er een kleine verrassing in kan doen.

Helaas mag u dit jaar niet mee naar binnen of boven.
Al gaan de groepen 5 t/m 8 zich wel heel hard uitsloven.
Dit jaar worden de surprises anders getoond.
Via foto’s of video wordt u alsnog beloond.

Op vrijdag 4 december komen Sint en zijn Pieten,
Wat zullen we daar weer van genieten.
Dit jaar gaan we NIET met de groepen naar buiten

Helaas mag u ook niet kijken achter de ruiten.

Ook dit jaar weten we dat de Sint,
De weg naar iedere klas weer vindt.
Misschien heeft hij voor de jonge kinderen wat snoep en cadeautjes,
En in groep 5 t/m 8 krijgen ze surprises, want zij trekken lootjes.

Op 6 december, jammer maar helaas,
Is hij weer naar Spanje, onze Sinterklaas.

Groeten en tot ziens!
Van de Sintwerkgroep

De week van de media wijsheid
De groepen 7 hebben deze week meegedaan met de week van de mediawijsheid.
Via een game worden er vragen gesteld aan de kinderen en leren ze over de leuke kanten
van sociale media en internet, maar ook de gevaren en risico’s. Zo wordt er aandacht
besteed aan WhatsApp groepen, online pesten, nepnieuws, ethische hackers e.d. Tijdens dit
spel kunnen de kinderen punten (bits) verdienen. Thuis kunnen de kinderen verder spelen
en zo punten scoren voor hun klas.
Het verhaal van dit jaar gaat over H.E.N.K. (Hypermechanische
Electro-Neurale Kennisrobot)
Hij is uitgevonden door Layla. De kinderen in de klas kunnen hem
slimmer maken door vragen te beantwoorden. Deze vragen
worden gesteld nadat de kinderen een artikel of filmpje bekeken
hebben. Hierin staat steeds een onderwerp centraal. Vandaag
waren dit ethische hackers en online pesten. De kinderen
bespreken dit met elkaar en leren op deze manier wat ze (niet) moeten doen als zijzelf of
een klasgenoot te maken heeft met online pesten. Het levert in de klas mooie gesprekken
op.

Cultuureducatie
In dit gekke Corona jaar is het lastig om culturele uitstapjes te verwezenlijken. Toch is de
werkgroep bezig geweest met het bedenken van verschillende bestemmingen voor deze
uitjes. De leerkrachten konden een geschikt uitje voor hun groep kiezen en gaan dit nu
proberen in te plannen in dit schooljaar. Helaas is onduidelijk of alles door kan gaan, maar
we hopen van wel.
Daarnaast doet onze school dit jaar opnieuw mee aan het programma van Kijk Kunst. Deze
organisatie biedt verschillende voorstellingen en/of workshops aan. De groepen 1 en 2
hebben hun voorstelling al gehad, eind oktober, ze hebben toen genoten van “Reismuis”.
Elke groep gaat of naar een voorstelling of krijgt een workshop op school, onder
voorbehoud van Corona maatregelen, uiteraard. Als de groep van uw kind aan de beurt is,
ontvangt u hier informatie over van de leerkracht.

Denkt u nog even aan:
•
•
•

Dinsdag 17 en donderdag 19 november: voortgangsgesprekken
Dinsdag 24 november: schoen zetten op school
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 4 december 2020
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