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Een aangepast normaal ‘na’ corona 
  
Hoewel we nog niet helemaal van Corona zijn verlost, zijn de meeste maatregelen gelukkig 
opgeheven. Voor de zomervakantie hebben we als team besproken op welke wijze wij met de 
aanwezigheid van (grote groepen) ouders binnen de school zouden omgaan. We hebben afspraken 
gemaakt die erg lijken op de praktijk van dit moment. Ze zijn als volgt: 
 

• Alleen in de eerste schoolweek na de zomervakantie mogen alle ouders met de kinderen 
mee de school in.  

• Alleen de ouders van de nieuw startende leerlingen die net zijn begonnen mogen in de rest 
van het schooljaar gedurende 1 week mee naar binnen; de andere ouders niet.  

• Alle ouders hebben de mogelijkheid om na schooltijd de leerkracht kort te spreken. Zij 
kunnen dan met de leerkracht mee naar binnen lopen, nadat deze de kinderen op het plein 
heeft gebracht. Het is de bedoeling dat dit contact kort duurt. Voor een langer gesprek 
tussen leerkracht en ouder(s) moet apart een afspraak worden gemaakt. 

• Op deze manier kunnen we de lessen direct om 08.30 uur laten beginnen en hebben ouders 
de gelegenheid de leerkracht even persoonlijk te spreken.  

• We organiseren weer 5 Kom in de klas momenten. De eerste is maandag a.s. 

• De start- en 10-minutengesprekken met ouders worden weer in school gehouden. 

• We blijven gebruik maken van 4 ingangen met toezicht waarbij dezelfde groepen van de 
ingangen gebruik maken als nu. De schooldeuren gaan om 08.20 uur open. 

 

 

 

Vooraankondiging Stichting Sintvoorieder1 

Ook dit jaar wil de Gantel zich ook dit jaar inzetten voor de Stichting Sintvoorieder1. 

Stichting Sintvoorieder1 wil zoveel mogelijk kinderen wonend in Nederland, die leven in zowel 

zichtbare als verborgen armoede een Sinterklaascadeau geven. Hiervoor zamelen zij "zo goed als 

nieuwe" cadeaus voor kinderen van 0 tot 18 jaar in.   

De Ouderraad vraagt u om de komende tijd thuis te kijken wat er aan speelgoed gemist kan worden 

en waar een ander kind mee blij gemaakt kan worden. Het gaat uiteraard om nog compleet, schoon, 

heel en goed uitziend speelgoed!  

In november kunt u het speelgoed inleveren bij school. In het volgende Gantelnieuws of via Social 

Schools zullen we de data en tijden hiervoor communiceren. Er zullen dan teamleden bij de deur 

staan om het speelgoed in ontvangst te nemen. Oudere leerlingen kunnen het zelf mee naar binnen 

nemen. 

Meer informatie over Sintvoorieder1 vindt u op www.sintvoorieder1.nl   

http://www.sintvoorieder1.nl/
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Dankzij uw hulp wordt zo Sinterklaas een feest voor ieder kind!  

 

  

 

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag  

Gistermorgen heb ik met de nieuwe leerplichtambtenaar kennisgemaakt. Het streven van de afdeling 

leerplicht van de gemeente Den Haag en de school is om het te laat komen van leerlingen en/of 

ongeoorloofd schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.  

In het kader hiervan kunt u hieronder de regels lezen die we mbt het te laat komen van leerlingen 

hanteren: 

3: Bij drie keer te laat komen op school: De administratie stuurt de ouders (in cc. aan de leerkracht en 

de directie) een mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen. 

 

6: Bij zes keer te laat komen op school: De directie stuurt ouders (in cc. aan de leerkracht) een mail 

waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze mail wordt aan ouders 

duidelijk gemaakt dat er bij 9x een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden. 

9: Bij negen keer te laat komen op school: School doet een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders 

worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De 

leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is 

met verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd 

voor een gesprek.  

12: Leerling blijft te laat komen: De school doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De 

ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door de 

leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er een goede reden is dat een leerling te laat is, of dat het te 

laat komen redelijkerwijs niet voorkomen kon worden. In dat geval is het fijn als u dit even laat 

weten. Dan valt het te laat komen niet onder deze regeling. 

 

 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021.  Dan is de school gesloten. 
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Verslag leerlingenraad 

Gistermiddag had ik een overleg met 6 kinderen uit de leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen hun 
klasgenootjes van de groepen 6 t/m 8.  
 
Dit keer werd ze gevraagd om mee te denken over de Strategische Agenda die onze stichting SCOH 
voor een nieuwe periode van 4 jaar aan het voorbereiden is. SCOH wil samen met personeel, ouders 
en leerlingen een toekomstdroom voor het onderwijs ontdekken en met elkaar creëren. Daaruit 
moet een visie komen die de scholen, de ouders en de leerlingen verbindt en energie en richting 
geeft. 
Daarom kregen de kinderen de vraag voorgelegd welke ideeën zij hebben, wat zij belangrijk vinden 
en welke punten onder hun toekomstdroom vallen. Ook omdat een aantal kinderen dit met de 
klasgenootjes had voorbereid kwamen er mooie punten voor de strategische agenda naar voren 
waar SCOH en wij zeker mee aan de slag kunnen. Dit waren ze: 
 

• Meer creatieve lessen zoals muziek- en kooklessen. 

• Inzet van Halo Jobbing voor de extra activiteiten bij de NSO/workshops. 

• Speeltoestellen ook voor oudere leerlingen. 

• Een veilige school waar we prettig met elkaar omgaan/ de vertrouwenspersoon 
waar je als leerling naartoe kunt gaan behouden. 

• Onderwijs op je eigen niveau, meer groep doorbrekend. 

• Extra hulp buiten de groep door een onderwijsassistent. 

• Taakspel in de groep: leerlingen leren hoe ze leren en wat ze daarvoor moeten 
doen en laten. 

• Sub-, basis- en upleerlingen meer in groepen les geven. Les krijgen in 
niveaugroepen. Wisselen van leerkracht zodat de lesstof ook eens anders wordt 
uitgelegd.  

 

Geen huisdieren op het schoolplein 

Nu het schooljaar een aantal weken oud is, brengen we bij de kinderen de schoolregels nog een keer 

onder de aandacht. Voor u is het belangrijk om te weten dat het niet is toegestaan om met de hond 

het schoolplein op te komen. Wilt u hierop letten? Bij voorbaat dank! 

 
Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


