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Adviesgesprekken groepen 8  

Dinsdag 5 en donderdag 7 februari vinden de adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs plaats met de 

ouders en kinderen van de groepen 8. De uitnodiging hiervoor hebben de ouders al ontvangen. 

 

 

Rapportbesprekingen     

Op maandag 18 en woensdag 20 februari worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 voor een tien-

minuten gesprek over de vorderingen van hun kind op school verwacht. De ouders van de groepen 5 

worden voor een gesprek van een kwartier uitgenodigd, omdat dan ook de uitslag van de in november 

afgenomen NSCCT wordt besproken. De oudergesprekken van groep 1/2C vinden op dinsdag 12 en 

woensdag 13 februari plaats. 

Via Social Schools krijgt u de mogelijkheid om op een dag en tijdstip in te schrijven. De inschrijving start 

op vrijdag 8 februari en de melding dat de inschrijving van start gaat ontvangt u donderdag 7 februari 

via Social Schools.    

Vrijdag 15 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Vanaf dit schooljaar zijn de 

rapporten van de kinderen voorzien van grafieken van de Cito-toetsen die een duidelijk beeld geven 

van het functioneren van uw kind(eren). 

≈≈≈ 

Voorjaarsvakantie 

In verband met de voorjaarsvakantie is de school gesloten van maandag 25 februari tot en met vrijdag 

1 maart.  

 

 

Onderwijsstaking op 15 maart 

Door de AOB/FNV is een staking aangekondigd op 15 maart a.s. CNV Onderwijs steunt de staking 

niet. AOB/FNV hoopt met de staking, vlak voor de verkiezen voor Provinciale Staten, druk uit te 

oefenen op de politiek om meer te investeren in het onderwijs.  

CNV Onderwijs is van mening dat er meer geld nodig is voor onderwijs, maar steunt deze actie niet. 

CNV Onderwijs geeft aan dat in alle overheidssectoren meer overheidsbudget nodig is. De partijen in 

de onderwijssector hebben inhoudelijk en financiële claims neergelegd bij de politiek. Momenteel 

lopen, in het kader van de nieuwe CAO PO, gesprekken daarover tussen politiek, Cao-partijen en 
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bewindslieden. CNV Onderwijs vindt een staking op dit moment een te zwaar middel en wil eerst de 

uitkomsten van die gesprekken afwachten. 

Binnen het team van De Gantel is gesproken over de vraag of we wel of niet aan de staking 

deelnemen. Enkele collega’s hebben aangegeven een staking zinvol te vinden. Daarvan is op 15 

maart maar 1 collega werkzaam. Omdat het grootste gedeelte van het team een staking op 15 maart 

niet gewenst vindt, schikt de collega die zou willen staken zich in dit standpunt en gaan op 15 maart 

in alle groepen de lessen gewoon door. 

Het merendeel van het team is van mening dat in de afgelopen 2 jaar betekenisvolle stappen zijn 

gezet: er is 1,4 miljard in onderwijs geïnvesteerd om salarissen te verbeteren en werkdruk te 

verminderen. Vanuit de werkdrukgelden hebben we juf Moniek van Offeren als onderwijsassistent 

kunnen benoemen en worden de cultuurlessen die door de medewerkers van Trias worden gegeven 

bekostigd. De inzet van Juf Moniek, van de docenten van Trias en zeker ook van meester Ruud wordt 

door het hele team als een flinke werkdrukvermindering ervaren. En daar zijn we heel gelukkig mee! 

Daarmee zijn we er echter nog niet, voor goed primair onderwijs is meer nodig. De structurele 

tekorten op de materiële instandhouding, het lerarentekort, toename van kansenongelijkheid, al 

deze punten vragen om aandacht en een krachtige financiële inzet. Met name het lerarentekort is 

een kwestie die ons in toenemende mate voor problemen stelt. Dat merken we op dit moment 

vooral als we afwezige collega’s moeten vervangen. 

Ik hoop dan ook van harte dat de Cao-gesprekken die op dit moment met de minister worden 

gevoerd tot een resultaat zullen leiden waardoor het onderwijs meer jongeren (en met name ook 

mannen) trekt, zodat vervangingsproblemen snel tot het verleden gaan behoren.  

 

 

Aanmelden vanaf 3 jaar 

De Wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat de leeftijdsgrens voor 

aanmelding bij een basisschool op 3-jarige leeftijd moet liggen. Rond de 3e verjaardag van uw kind 

ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldingsformulier, ouders van kinderen die niet in 

Den Haag wonen kunnen het formulier ophalen op de school. De Gantel is een school is met een 

maximum aantal plaatsen, daarom wordt er gewerkt met 4 aanmeldperiodes per jaar. Op 

scholenwĳzer.denhaag.nl kunt u zien wanneer u uw kind kunt aanmelden. Ieder jaar moeten wij aan 

de gemeente Den Haag doorgeven hoeveel kinderen we per periode kunnen plaatsen, daarom is het 

voor ons van belang om te weten hoeveel broertjes/zusjes er worden aangemeld. U kunt vanaf 1 jaar 

het belangstellingformulier invullen voor uw kind, het formulier kunt u ophalen bij juf Cynthia of 

aanvragen via de mail. 

 

 

3e termijn overblijfbetaling 
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De 3e termijn voor de betaling van uw overblijfbijdrage verliep 1 februari jl. Willen de ouders die deze 

betaling nog niet hebben gedaan, dit zo snel mogelijk doen? Alvast bedankt! 

 

Rekentuin 

Al enkele jaren werken we op De Gantel vanaf groep 3 met het programma Rekentuin. Rekentuin is 

een programma waar leerlingen worden uitgedaagd met ruim 25.000 adaptieve opgaven. Het niveau 

sluit automatisch aan bij dat van de speler, waardoor de succeservaring voor iedereen gelijk is. De 

veranderende spelomgeving en virtuele prijzen stimuleren en belonen spelers voor hun inzet. 

Het fijne van Rekentuin is dat het ook thuis gemaakt kan worden door de leerlingen. Alle leerlingen 

hebben van hun juf of meester een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. 

Het is belangrijk dat zij dit onderhouden voor het automatiseren. Bijkomstig voordeel is dat hun 

typevaardigheid ook wordt geoefend. Wij zouden het zeer op prijs stellen als uw zoon of dochter 

iedere dag thuis op Rekentuin zou kunnen werken, werkt u hieraan mee? Dank u wel! 

≈≈≈ 

Schoolverzuim en verlofaanvragen 

Omdat ik merk dat er met betrekking tot schoolverzuim en verlofaanvragen soms nog 

onduidelijkheden bij ouders leven èn omdat ongeoorloofd verzuim tot vervelende boetes kunnen 

leiden die we graag willen voorkomen, informeer ik u nog een keer over de afspraken die voor 

schoolverzuim en verlofaanvragen gelden. Als u hier vragen over hebt, dan beantwoord ik die graag. 

Schoolverzuim 

Natuurlijk zullen leerplichtige kinderen weleens van school moeten verzuimen. Van geoorloofd 

schoolverzuim is sprake bij ziekte of het bezoeken van een arts. U dient ons daarvan dan wel tijdig op 

de hoogte te hebben gebracht, dus graag van tevoren even een berichtje of een telefoontje. Wij 

behoeven ons dan niet nodeloos ongerust te maken wanneer een leerling niet op school verschijnt.  

Hebben wij geen bericht ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt u thuis of op het werk te bellen om er 

zeker van te zijn dat uw kind in goede handen is.  

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd neemt de school contact op met de ouders. Is onze conclusie 

dat het niet verantwoord is uw kind op school te houden (bijv. omdat het koorts heeft) dan 

verwachten we van ouders dat ze hun kind komen ophalen.   

Verlofaanvragen 

Verlofaanvragen dienen in ieder geval een week van tevoren te worden ingeleverd bij de directie. 

Hoewel de gedachte bij sommige ouders leeft, dat kinderen recht hebben op 10 verlofdagen per 

jaar, mag slechts in een zeer beperkt aantal gevallen verlof worden verleend en worden daarom de 

meeste verlofaanvragen afgewezen.  In alle gevallen dient een formulier ‘aanvraag vrijstelling 

schoolbezoek’ te worden ingevuld waarop een schriftelijk antwoord volgt (formulieren op school 

verkrijgbaar).  
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Kort samengevat zijn er drie soorten verlof:  

1. Artikel 11e, verlof vanwege religieuze verplichtingen.   

a. Ouders hoeven dit verlof niet aan te vragen, maar moeten de afwezigheid van hun kind 
minimaal 2 dagen vooraf mededelen (in de praktijk blijven wij ook bij dit verlof gebruik maken 
van het aanvraagformulier voor verlof).  

b. Het Openbaar Ministerie heeft een lijst van religieuze verplichtingen opgesteld die als 
uitgangspunt dient. Voor bijvoorbeeld het Suikerfeest dat kort na de zomervakantie begint, 
geldt de feestdag die de imam hiervoor heeft vastgesteld.  

  

2. Artikel 11f, verlof vanwege het beroep van de ouders. De beslissingsbevoegdheid ligt alleen bij de 

directeur en niet bij de leerplichtambtenaar. Maar de leerplichtambtenaar toetst na afloop wel of 

de directeur zich aan de voorschriften heeft gehouden. Voorwaarden voor dit verlof zijn:   

a. Er kan door de specifieke aard van het beroep geen enkele andere gezinsvakantie van 2 

aaneengesloten weken in de rest van het schooljaar worden opgenomen.   

b. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot 
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de 
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. In zo’n geval 
wordt zelfs om een accountantsverklaring gevraagd. Verder is dit verlof uitdrukkelijk niet 
bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.   

c. Een werkgeversverklaring is vereist. Zelfstandigen dienen de aanvraag gemotiveerd toe te 

lichten.  

d. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee schoolweken van het schooljaar.  

e. Voor maximaal 10 schooldagen per jaar wordt toestemming verleend.  

  

3. Artikel 11g, verlof wegens gewichtige omstandigheden.  

a. Tot en met 10 schooldagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur; langer dan 10 

dagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar.  

b. Voorwaarden zijn:  

i.  Ouders hebben geen invloed op de gebeurtenis waarom verlof wordt gevraagd.  

ii.  Per gebeurtenis kan 10 dagen per jaar verlof worden verleend.  

iii.  Hoe langer het aangevraagde verlof, hoe uitgebreider de motivatie hiervoor moet 
zijn.  

  

Ongeoorloofd verzuim  

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directie of de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directie 

is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Daarbij geldt 

een boetebedrag van €100,- per dag afwezigheid. De absentie van leerlingen wordt dagelijks door de 

groepsleerkrachten bijgehouden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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