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Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers,  

Voor u ligt de nieuwsbrief van januari. Bij de start van een 

nieuw jaar hoort dit keer ook een nieuw jasje voor onze 

nieuwsbrief. 

De kerstvakantie ligt al weer even achter ons. Iedereen 

heeft weer een goede start gemaakt en op dit moment zijn 

alle groepen druk met het maken van de CITO-toetsen. Er 

wordt hard gewerkt door iedereen, maar er is ook tijd voor 

ontspanning! 

Zo hebben de onderbouwgroepen een kunstenaar op 

bezoek gehad, stond er bij de bovenbouwgroepen een 

bezoek aan het New Techpark op de planning en is er een 

start gemaakt met muzieklessen, gegeven door een docent 

van Limai. 

 
Met vriendelijke groet, 
  

Renske van den Berg en Richard Kwak 
Directeuren KBS De Schakel 

 
 

Geboortenieuws 
Op 31 december is juf Lisette bevallen van haar 

dochter Ruby. We wensen haar en haar gezin veel 

geluk samen! 
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Vertrek juf Tamara 
Per 1 maart a.s. zal juf Tamara de Schakel verlaten. 

Juf Tamara is op dit moment werkzaam in groep 7 op 

de locatie Hoeven. 

Zij gaat werken op de Dr. Bosschool. Op deze school  

voor speciaal onderwijs zitten kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

We gaan Tamara missen, maar wensen haar erg veel plezier en succes 

met haar nieuwe uitdaging! 

 

Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk 
Lyke Lagerweij is als schoolmaatschappelijk werker aan de Schakel verbonden. 

Ze kan met ons als school en met u als ouder meedenken als er zorgen zijn 

rondom het welbevinden van uw kind, de sociaal emotionele ontwikkeling en ze 

kan antwoord geven op opvoedingsvragen.  

Eens in de 1 à 2 maanden zal Lyke op school beschikbaar zijn om vragen van u 

als ouder te kunnen beantwoorden. Dit kunnen hele kleine vragen zijn maar ook 

als u zich grotere zorgen maakt kunt u bij haar terecht. Vanaf nu kunt u deze 

momenten terugvinden in de kalender van de nieuwsbrief. 

Op de locatie Donken zal het inloopspreekuur van Lyke afgewisseld worden met 

die van de jeugdverpleegkundige Ingrid Hartkamp.  

In de maand februari zal Lyke op de volgende momenten voor u beschikbaar 

zijn: 

• locatie Donken: maandag 6 februari van 8.30-9.00 uur 

• locatie Hoeven: dinsdag 7 februari van 13.30-14.00 uur 

 

Het aanvragen van verlof 
Kinderen hebben recht op onderwijs. Het is in Nederland vastgelegd in de wet 

dat kinderen van 5 tot en met 16 jaar leerplichtig zijn. Dit betekent dat deze 

kinderen (bij goede gezondheid) alle schooldagen onderwijs volgen en zo 

optimale ontwikkelkansen krijgen.  

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij u als ouder(s)/verzorger(s) graag 

verlof zou willen aanvragen voor uw kind(eren). Middels dit schrijven willen we u 

graag informeren over de regelgeving rondom het verkrijgen van verlof.   

Er kan onderscheid gemaakt worden in twee verschillende vormen van verlof, 

namelijk verlof bij gewichtige omstandigheden en verlof op basis van beroep.  

Verlof bij gewichtige omstandigheden  

Onder deze vorm van verlof vallen bijzondere gebeurtenissen welke een goede 

reden kunnen zijn om niet naar school te gaan, bijvoorbeeld vanwege een  



 

 

 

 

huwelijk of vanwege een begrafenis. De bijzondere gebeurtenissen waarvoor 

verlof kan worden toegekend zijn door de overheid vastgesteld. Hiervoor moet u 

toestemming vragen aan de directeur.  

Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. 

Hiervoor moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de 

gemeente.  

Verlof op basis van beroep 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar 

met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw 

beroep, bijvoorbeeld omdat u:  

• seizoensgebonden werk heeft; 

• met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties; 

• als zelfstandige anders een groot deel van uw inkomen mist. 

In deze gevallen kunt u toestemming vragen voor verlof buiten de 

schoolvakanties. Dit moet u echter wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een 

recente verklaring van uw werkgever of van uw accountant. 

 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder 

voordat u op vakantie gaat. Deze aanvraag mag niet vallen binnen de eerste 

twee schoolweken van het nieuwe schooljaar. De directeur mag uw kind vrij 

geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer per schooljaar.  

De directeur geeft dus bij een verlofaanvraag wel of niet zijn goedkeuring. Bent u 

het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur 

melden. 

Krijgt u geen toestemming op een verlofaanvraag van de directeur, maar houdt u 

de kinderen op dat moment wel thuis, dan is de school verplicht dit te melden bij 

de leerplichtambtenaar en kunt u een boete krijgen van de gemeente. 

 

Twijfelt u over een verlofaanvraag? Dan kunt u uiteraard uw vraag bespreken 

met uw directeur. 

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de vernieuwde formulieren. U 

ontvangt de formulieren later deze week in een apart bericht van ons als bijlage 

op dit bericht. 

 

Ouderavond Kanjertraining 
Graag vragen wij vast uw aandacht voor de ouderavond van Kanjertraining die 

plaatsvindt op dinsdag 28 maart van 19.30 – 21.30 uur. Deze avond zal er een 

trainer van de Kanjertraining op school komen om de basisthema’s van de 

Kanjertraining aan u als ouders uit te leggen. Onze ervaring is dat dit een heel 

zinvolle en leuke avond is, dus we hopen u deze avond te zien! 



 

 

 

 

Gevonden voorwerpen locatie Hoeven 
Op de locatie Hoeven zijn er twee tonnen vol, bij de hoofdingang direct links om 

de hoek, met gevonden voorwerpen. Mist u iets, kom dan gerust even kijken of 

het hier tussen zit!  

 

Ontwikkelteam Eigenaarschap - rapporten 
In februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Om het gesprek thuis met 

uw kind aan te gaan over dit rapport is er een gespreksformulier ontwikkeld. 

Tijdens de driehoeksgesprekken, waarbij zowel u als uw kind aanwezig zullen 

zijn, wordt dit formulier als leidraad gebruikt.  

Voor de groepen 1 en 2 is dit formulier gericht op het trotswerkje. In de groepen 

3 en 4 op het rapport. 

De groepen 5 t/m 7 hebben een formulier waarbij zij zelf vragen beantwoorden 

en de achterkant van dit formulier mag u als ouder invullen. Het formulier mag 

weer netjes in het insteekhoesje in het rapport worden gestopt. Het is wel van 

belang dat het rapport tijdens het driehoeksgesprek mee wordt genomen.  

 

Groep 8 heeft geen formulier, omdat zij de adviesgesprekken hebben.  

 

OR 
Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, dan zoeken we jou! De 

ouderraad organiseert samen met de leerkrachten een aantal activiteiten per 

jaar, zoals de Sint- en Kerstviering, Pasen, de schoolreisjes, de avondvierdaagse, 

verkeer en het afscheidsboek voor de leerlingen van groep 8. Ook als je 

kind(eren) nog in de lagere groepen zitten of je nog niet zo lang met de school 

bekend bent, ben je van harte welkom! We zijn een enthousiaste groep ouders 

met voldoende ruimte voor nieuwe inbreng. 

Wij zijn op zoek naar mensen die willen meedenken en meedoen als  

Algemeen lid Ouderraad 

Vergaderingen Er zijn meestal 4/6 vergaderingen per schooljaar. Vaak op een 

dinsdag- of woensdagavond om 20.00 uur. De directie van school sluit bij 

sommige vergaderingen aan. Het bestuur verzorgt de agenda en per commissie 

wordt besproken hoe we ervoor staan. 

Commissies De ouderraad werkt met kleine commissies van leden (en vaak ook 

leerkrachten) die samen een activiteit organiseren. Je neemt deel aan één of 

meer commissies. Aan het begin van het schooljaar geef je aan wat je leuk vindt 

om te organiseren en in welke commissie je wilt. Je organiseert, bereidt voor en 

maakt er op de  



 

 

 

 

de dag zelf iets bijzonders van voor de kinderen. Hier gaat natuurlijk wel de 

nodige tijd in zitten, dus hoe meer helpende handen, hoe fijner het is. 

Bijspringen Bij sommige activiteiten zijn meer handen nodig dan alleen de 

leden die in de commissie zitten. Zo wordt soms van tevoren gevraagd om te 

helpen versieren, opruimen, etc. Het is fijn als je hier in de helpende hand kan 

bieden. 

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je je graag aanmelden? Mail het 

dagelijks bestuur op schouder@veluwseonderwijsgroep.nl 

              

Naast algemene leden we in het bijzonder op zoek naar iemand die het leuk vind 

om mee te doen als 

Secretaris Ouderraad 

Bestuurslid Je bent onderdeel van het dagelijks bestuur van de Ouderraad. 

Samen met de voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester ben je 

1e aanspreekpunt voor de school namens de Ouderraad. Tussen vergaderingen 

door is er in de whatsapp groep contact. 

Vergaderingen Er zijn meestal 8 vergaderingen per jaar: 4 met alle leden van 

de ouderraad op een dinsdag- of woensdagavond en 4 met alleen de 

bestuursleden overdag, waarbij de dag en tijd samen wordt afgestemd. De 

directie van school sluit bij sommige vergaderingen aan. Jij stelt de jaarplanning 

op van de vergaderingen en bereidt met de bestuursleden de agenda voor. De 

agenda en bijbehorende stukken stuur je voor de vergadering naar de leden en 

tijdens de vergadering notuleer je en houd je de actielijst bij. Na afloop stuur je 

de notulen en de actielijst rond. 

Correspondentie De ouderraad heeft een algemene mailbox en er komt post 

binnen op de beide schoollocaties. Jij verzamelt de binnenkomende berichten en 

beantwoordt deze. 

Website Op de website van de school is er een aparte pagina van de ouderraad. 

Deze houd je samen met de webmaster van school up to date. 

Administratie Je zorgt ervoor dat de adreslijst van de ouderraad up to date is. 

Je draagt zorg voor het archief (op papier en digitaal). 

Commissies De ouderraad werkt met kleine commissies van leden (en vaak ook 

leerkrachten) die samen een activiteit organiseren. Je bent als secretaris niet 

verplicht om mee te helpen in de commissies, maar het mag natuurlijk altijd wel! 

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je je graag aanmelden? Mail het 

dagelijks bestuur op schouder@veluwseonderwijsgroep.nl 
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