Schooltijden, verlof en vakanties
De schooltijdenwet maakt het mogelijk om alle leerjaren evenveel uren naar school te laten gaan. Dit is
ook voor onze leerlingen het geval. Alle groepen (1 t/m 8) maken minimaal 950 uren per jaar.
Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag
het naar school. Vanaf 5 jaar is ieder kind leerplichtig.
Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werken wij met een continurooster van 8.30 uur tot 14.45
uur. In de pauze eten de leerkrachten 15 minuten met de kinderen, daarna gaan de leerlingen 30 minuten
buiten spelen. Op woensdagmiddag is er geen les. De school is dan uit om 12.30 uur.

Vanaf 8.15 uur zijn de poorten open en kan uw kind op de speelplaats terecht. Vanwege het overblijven
zijn de poorten van de speelplaatsen tussen de middag dicht. Om 8.20 uur klinkt de eerste bel en zijn alle
kinderen welkom om naar binnen te komen. Om 8.30 uur klinkt de tweede bel en verwachten we al onze
leerlingen in de klas. Dan beginnen de lessen. Bij het ophalen vragen wij de ouders te wachten op het
schoolplein. Zo heeft de leerkracht het overzicht om te zien wie wel en niet opgehaald is. Uw oudere kinderen uit hogere groepen kunnen zich daar bij u voegen. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van
teamleden en vaste vrijwilligers. De bij de school gelegen veld wordt dagelijks gebruikt door de groepen 3
t/m 8. .
De school is verplicht dagelijks de presentie van alle leerlingen te registreren. Dat geldt ook voor te laat
komen. Veelvuldig te laat komen moet worden gemeld bij leerplicht. Mocht uw kind zonder reden herhaaldelijk te laat komen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. In het belang van uw kind willen
wij u verzoeken, afspraken met dokter, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten de schooluren te maken.
Verlof en verzuim
In bepaalde situaties kunt u als ouder gebruik maken van de mogelijkheid om voor uw kind(eren) verlof
aan te vragen. Dat geldt bijv. als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Daarmee worden omstandigheden bedoeld i.v.m. de persoonlijke situatie van de leerling. Zoals:

sterfgevallen in de naaste familie

jubilea in uw gezin en in de naaste familie

of bij een huwelijk van een gezins- of familielid
Natuurlijk is het gezellig eens een extra uitstapje te organiseren (bijv. naar aanleiding van een verjaardag
van een opa of oma) maar daarvoor kan geen extra verlof worden verleend. Dit valt niet onder de categorie “gewichtige omstandigheden”. Daardoor voorkomen we ook dat kinderen instructies, oefenstof of
toetsen moeten inhalen.
Soms kunt u verlof aanvragen voor een vakantie buiten de normale schoolvakanties. De directeur mag één
keer per jaar verlof verlenen voor zo’n vakantie en wel voor hooguit tien dagen ofwel twee schoolweken.
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders die een beroep hebben dat het onmogelijk
maakt binnen één van de gewone schoolvakanties met hun gezin op vakantie kunnen voor een periode
van 2 weken. Dit moet blijken uit een verklaring van de werkgever. Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders van leerlingen extra vakantie vragen voor bijvoorbeeld wintersport of een bezoek aan het geboorteland van hun ouders. Daarvoor mag geen verlof
worden verleend. Verlof voor extra vakantie is ook niet mogelijk gedurende de eerste en de laatste twee
weken van een schooljaar. De wet wil hiermee voorkomen dat kinderen de start of het einde van het
schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Wanneer voor een leerling het aantal gevraagde verlofdagen hoger is dan tien, beslist de leerplichtambtenaar. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, neemt hij contact op met de directeur van de betrokken school. Een directeur
die verlof verleent voor meer dan tien dagen per schooljaar is strafrechtelijk aansprakelijk. Verzoeken om
verlof dienen bij de directeur van de school te worden ingediend.

Overzicht vakantie/vrije dagen
Vakanties:
Ma 19-10 t/m Vrij 30-10-2020 Herfstvakantie
Ma 21-12 t/m Vrij 01-01-2021 Kerstvakantie
Ma 15-02 t/m Vrij 26-02-2021 Carnaval
Ma 03-05 t/m Vrij 14-05-2021 Meivakantie
Ma 21-05 t/m Vrij 25-05-2021 Junivakantie
Vrij 23-07 t/m Vrij 03-09-2021 Zomervakantie
Studiedagen:
Ma 05-10-2020
Ma 07-12-2020
Vrij 02-04-2021
Di 25-05-2021
Vrij 18-06-2021
Vrij 23-7-2021
Vrije middagen (vanaf 12.00 uur vrij):
Ma 9-11-2020 (kindvrije middag)
Vrij 20-12-2020 (start kerstvakantie)
Vrij 29-01-2021 (kindvrije middag)
Vrij 12-02-2021 (start carnavalsvakantie)

