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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

Inmiddels zijn we al weer bijna 2 weken in het nieuwe jaar, namens het hele team wensen wij 

u een mooi en gezond 2023!    

                                 

Na de gezellige decembermaand en de vakantie zijn we deze week weer goed begonnen in alle 

groepen. Vanaf volgende week zullen de cito toetsen weer afgenomen worden. U kunt de 

resultaten van de cito toetsen niet direct zien. Het ouderportaal is even gesloten voor de 

toetsen en rapporten, omdat de leerkrachten eerst alle toetsen moeten gaan invoeren en 

moeten kunnen werken in de rapporten. Vanaf 6 februari zullen de tien minutengesprekken 

starten en zullen de leerkrachten de cito toetsen en rapporten bespreken met u. 



Verzuimregels 

Binnenkort zal de leerplichtambtenaar een bezoekje brengen aan onze school. Het is 

belangrijk dat er goed contact is tussen de leerplichtambtenaar en school. De 

leerplichtambtenaar is er om ongeoorloofd verzuim in de gaten te houden. Maar de 

leerplichtambtenaar is er ook om mee te denken als er zorgen zijn wanneer er veel verzuim is. 

De leerplichtambtenaar is dus ook een sparringpartner voor school, maar ook voor ouders en 

verzorgers. 

Binnen de gemeente is er een verzuimprotocol. Vanuit dit protocol heb ik voor u de 

belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet: 

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. De schoolleiding is verplicht om 

ongeoorloofd verzuim van 16 uur les gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken te 

melden aan de leerplichtambtenaar.                                                                                 

Vooraf zal besproken worden met ouders en eventueel kind dat er zorgen zijn om het verzuim 

en wat daaraan gedaan kan worden. Verbetert dit niet dan zal er dus een melding gemaakt 

moeten worden. 

Ook regelmatig te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Ook hiervan zullen we melding moeten 

maken als dit niet verbetert nadat de zorgen zijn besproken. 

Ziekteverzuim is in eerste instantie geoorloofd verzuim. Als een kind 4 keer ziek is in een 

trimester of langdurig ziek is, dan zal er een melding gemaakt moeten worden bij de 

jeugdarts. Dit zal altijd eerst besproken worden met u. 

Verder is van belang dat u de verlofregels goed hanteert. Op het verlofformulier kunt u deze 

regels lezen.  

Uiteraard hopen we dat alle kinderen zo min mogelijk lestijd zullen missen, want op school 

aanwezig zijn is belangrijk! 

Onze leerplichtambtenaar is Julliëtte Sengers: j.sengers@hellevoetsluis.nl 

 

Indigo 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ziet u ook een nieuwsbrief van Indigo. Indigo is een 

organisatie dat aanbod verzorgt gericht op mentale gezondheid. 

 

 Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 
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