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De MR is weer compleet!
Voor de kerstvakantie heeft de medezeggenschapsraad (MR) u benaderd voor de invulling van een
vacature binnen de oudergeleding van de MR. Op de oproep heeft één enthousiaste ouder gereageerd.
Graag willen wij u voorstellen aan het nieuwe lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Vanaf januari 2020 heet de MR mevrouw Chayriel Karia welkom.
Dit betekent dat vanaf heden de Medezeggenschapsraad van de Gantel weer compleet is en bestaat
uit de volgende leden:
namens de ouders:
- Mounir Souirti (Voorzitter)
- Raghenie Schotvanger
- Chayriel Karia
namens het personeel:
- Lisette Havekes (Secretaris)
- Jolanda van de Konijnenburg
- Evelijn Warning

4 februari informatieavond
Op 4 februari a.s. organiseert de ouderraad voor alle ouders en leerkrachten van de Gantel de eerste
ouder-info-avond. Een uitnodiging hiervoor heeft u al via Social Schools ontvangen.
De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Vanaf 19:15 uur zijn de deuren van school
open en staat de ouderraad klaar met koffie/thee en iets lekkers. Tussendoor is er een korte pauze
en na afloop is er nog even de gelegenheid om na te praten en wat te drinken.
Het onderwerp van deze avond is: “ontwikkeling van jongens en meisjes”
Voor deze avond hebben we voor u een spreker uitgenodigd die u alles kan vertellen over het
verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes. Dit is Hanneke Poot – van der Windt,
kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de
Kinderopvang en basisscholen.
Tijdens deze avond zult u antwoord krijgen op vragen als:
Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het werkveld?
Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?
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Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden?
Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en ook om tot een eigen identiteit
te komen?
En nog veel meer.
We hebben deze avond in ieder geval plek voor 80 ouders waarvan er inmiddels al 65 bezet zijn, dus
wees er snel bij en geef u op via de activiteit in de kalender!
Mocht de activiteit vol zijn en u wilt toch heel graag komen, stuur dan even een mailtje
naar ouderraadgantel@gmail.com en dan gaan we ons best doen om nog een plekje voor u te
regelen.

Rapportbesprekingen
Op maandag 17 en woensdag 19 februari worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 voor een tienminuten 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 kan worden besproken. De oudergesprekken van groep 1/2C vinden op maandag
10 en dinsdag 11 februari plaats.
Via Social Schools krijgt u de mogelijkheid om op een dag en tijdstip in te schrijven. De inschrijving start
op vrijdag 7 februari en de melding dat de inschrijving van start gaat ontvangt u donderdag 6 februari
via Social Schools.
Vrijdag 14 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Vanaf het vorige 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 van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari
gesloten.

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
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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.

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag
Met betrekking tot het te laat komen van leerlingen hanteert de Gantel de regels die de gemeente al
vanaf 2012 stelt. Omdat deze onze communicatie hierover wel eens tot vragen leidt, stuur ik u de
regeling nog een keer toe.
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.
NB: Aan het eind van de week worden de absentielijsten verwerkt en worden de brieven verzonden.
In de brief wordt de stand van zaken aan het eind van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus
afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat is geweest.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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