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         maart 2019 
   
 

Bericht van de leerplichtambtenaar 
Van de leerplichtambtenaar hebben wij het verzoek gekregen om bij de ouders de 
wettelijke regels omtrent verlof onder de aandacht te brengen. Hieronder ziet u de regels 
waaraan voldaan moet worden. 
 
Extra vakantieverlof 
U kunt alleen in aanmerking komen voor extra vakantieverlof als u in geen enkele 
schoolvakantie in een heel schooljaar een gezamenlijke gezinsvakantie van twee 
aaneengesloten weken kunt houden. U heeft dan een specifiek beroep waardoor u tijdens 
alle schoolvakanties een piekdrukte kent. Als u in loondienst bent kunt u bijna nooit een 
beroep op extra vakantieverlof doen, want werkgevers zijn verplicht om personeel met 
kinderen tijdens een schoolvakantie twee weken verlof te geven. De enige uitzondering 
hierop is het personeel van luchtvaartmaatschappijen. 
Als u van mening bent dat u door de specifieke aard van uw beroep in aanmerking kunt 
komen voor extra vakantieverlof( het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in het 
schooljaar) dan dient u tegelijk met het verlofverzoek een accountantsverklaring te kunnen 
overleggen. Hieruit moet blijken dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s zou 
lopen als u toch tijdens de schoolvakanties op vakantie zou gaan.  
Extra vakantieverlof kan nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie verleend 
worden. 
 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden 
U kunt een beroep doen op grond van gewichtige omstandigheden als dit omstandigheden 
zijn die buiten uw wil om gebeuren. U moet dan denken aan begrafenissen, huwelijken of 
huwelijksjubilea t/m de derde graad van bloedverwantschap etc.  
Verjaardagen (ook kroonjaren zoals 50, 75 etc. vallen hier niet onder. Voor de viering van 
een huwelijksjubileum van (groot)ouders kan altijd maar 1 dag verlof gegeven worden. Een 
lang weekend weg, van vrijdag tot en met maandag kan dus niet. Ook is familiebezoek in 
het buitenland nooit een reden voor verlof op grond van gewichtige omstandigheden. 
 
Te laat komen 
Te laat komen op school is ongeoorloofd schoolverzuim. Uw kind is op grond van de 
leerplichtwet verplicht het hele schoolrooster te volgen. Volgens het verzuimprotocol is de 
werkwijze als volgt: 
Na drie keer te laat wordt u door de leerkracht aangesproken, bij 6x te laat spreekt de 
leerkracht u de laatste keer aan, bij 9x te laat heeft de directeur een gesprek met ouders; bij 
12x stuurt de directeur een brief waarin het aanbod van een Jeugd- en Gezinscoach wordt 
gedaan en een waarschuwing wordt gegeven voor melding bij de leerplichtambtenaar. Bij 
15x volgt een officiële verzuimmelding aan de leerplichtambtenaar en wordt een Jeugd- en 
Gezinscoach ingeschakeld 
 
Ziekmeldingen op de laatste schooldag(en) voor een vakantie 
Bij ziekmeldingen op de laatste schooldagen voor de vakantie vragen wij u naar het adres 
waarop het zieke kind verblijft. Dit doen we omdat bij twijfel de leerplichtambtenaar dan kan 
controleren of u niet te vroeg op vakantie bent gegaan. Bij een ziekmelding van meerdere 
kinderen uit 1 gezin moet de school dit altijd melden aan leerplichtambtenaar. 
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Therapie onder schooltijd 
Alleen in heel specifieke gevallen kan het voorkomen dat een leerling therapie onder 
schooltijd kan volgen. Dit kan als de therapie samenhangt met de onderwijsopdracht van 
school. Dan wil zeggen dat fysiotherapie vanwege een blessure in principe niet onder 
schooltijd kan plaatsvinden, maar logopedie of speltherapie weer wel. Van ouders wordt 
sowieso verwacht dat ze afspraken voor doktersbezoek en/of therapie zoveel mogelijk 
buiten schooltijd plannen. 
De directeur van de school beslist hierover. Als de therapie samenhangt met de 
onderwijsopdracht dan moet de school ook een handelingsplan vaststellen waarin staat 
welke hulp de leerling nodig heeft. 
 

Meer informatie over leerplicht:  Leerplichtfolder  

 

NL Doet 
Een datum om te noteren: op zaterdag 16 maart 2019 doet onze school weer mee met NL Doet. 
We gaan aan de slag van ongeveer 10.00 uur tot 14.00 uur. U hoeft niet per sé meteen om 10 uur 
te komen of tot 14.00 uur te blijven. We zijn al blij met de tijden dat u wel kan!  De maximale 
subsidie van € 400,- van het Oranjefonds is reeds toegezegd! Wij zijn een lijst aan het aanleggen 
met klusjes binnen en buiten de school die gedaan moeten worden, maar waarvoor gedurende het 
jaar de tijd ontbreekt.  
Er wordt gezorgd voor koffie, thee, limonade, wat lekkers en een broodje voor tussen de middag. 
Om een beetje te kunnen inschatten wat we aan broodjes moeten inkopen, willen we u vragen om 
zich op te geven bij Mary (de moeder van Sophie en Tom) en Irma. En u weet: vele handen maken 
licht werk (en het is nog gezellig ook) 
 

Staking 
Op 15 maart aanstaande is er een onderwijsstaking uitgeroepen voor het hele onderwijs, van 
basisschool tot de universiteit. De leerkrachten hebben aangegeven ook te staken. Dat betekent 
dat de school op 15 maart gesloten is. We hopen dat u opvang voor uw kind(eren) kunt regelen.   
Als u meer wilt weten over de staking, dan kunt u hier meer informatie vinden: 
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/opnieuw-staking-aangekondigd/ 
 

Gezond eten en “Drink Water” projekt 
Voor de vakantie hebben we het drinken van water elke dag onder de aandacht gebracht. 
Er zijn nu ook al heel wat kinderen die nu in de pauze water drinken. Een goede 
ontwikkeling vinden wij. We zullen er regelmatig aandacht aan blijven besteden. Tijdens de 
eerste pauze wordt er ook door iedereen fruit gegeten. We zien dat de kinderen hier ook 
van genieten.  
Tijdens de lunchpauze merken we soms dat kinderen gevulde koeken, roze koeken of 
andere zeer zoete, calorierijke “extraatjes” bij zich hebben. We willen u dat niet verbieden 
om mee te geven maar hopen dat u dit zoveel mogelijk wil beperken. 
 

Nieuws van de MR 
Tijdens de MR-vergadering van 4 februari zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

• Instroom nieuwe leerlingen 

• Dyslectieprotocol 

https://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/files/Projecten/Leerplichtfolder.pdf
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/opnieuw-staking-aangekondigd/
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• Fancy Fair OR 

• Drinkwaterproject 

• Vrijwillige ouderbijdrage 

 

ANWB verkeersles 
Begin februari was de ANWB Streetwise dag. Een team van de ANWB kwam met veel 
materiaal naar onze school en hebben alle kinderen op hun niveau een leuke les gegeven. 
Deze verkeerslessen kunnen eens in de twee jaar gegeven worden en worden 
gesubsidieerd door de provincie. Wij maken daar graag gebruik van. 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dit jaar op woensdag 3 april. Meteen om 8.30 uur is er 
gelegenheid om foto’s te laten maken met jongere broertjes of zusjes. Als u dit wilt kunt u 
dus op school blijven en deze foto’s laten maken.  

 
Luizencontrole 
De kinderen zijn na de voorjaarsvakantie weer op luizen gecontroleerd: er zijn geen luizen 
gevonden.  
 

Fancy Fair 

In samenwerking met het Dorpshuis en SV Graftdijk organiseert de OR op zaterdag 15 juni een grote 
fancy fair.  
Tijdens die fancy fair zijn er in- en rond de school allerlei activiteiten voor groot en klein en zijn er 
marktkramen die worden bemand door lokale ondernemers.   
De exacte tijd en invulling van het programma is nog niet bekend maar noteert u  deze dag alvast in uw 
agenda want het wordt dubbel en dwars de moeite waard om langs te komen.  
Met de fancy fair willen we geld ophalen voor het schoolplein. Aangezien we het samen met SV 
Graftdijk organiseren, wordt de opbrenst gedeeld. Zoals we al eerder bericht hebben zijn er ouders 
bezig om een plan te bedenken en uit te werken voor het schoolplein. We willen graag wat nieuwe 
speeltoestellen en daar is veel geld voor nodig. Behalve geld van de opbrengst van de fancy fair wordt 
er ook geprobeerd om subsidie aan te vragen bij diverse instanties. 
De fancy fair belooft echt heel leuke te worden, met o.a. live muziek, een barbecue, een loterij en 
waar s’geit ie.  
Mocht u spullen of diensten hebben die u wilt doneren voor de loterij dan wordt dat zeer 
gewaardeerd. U kunt hiervoor contact opnemen met Daniella de Vogel. We houden u op de hoogte. 
Veel informatie zal nog volgen. 
 

Playbackshow 
Ook dit jaar organiseert juf Lianne weer een playbackshow en wel op donderdag 14 maart. Iedereen 
die hier aan mee wil doen kan zich bij haar opgeven. Ook ouders zijn van harte uitgenodigd om een act 
op te voeren! (oke…. en ook om te komen kijken). Aanvang van de playbackshow is 12.30 uur.  
 
Schoolplein 
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Achter de schermen wordt door Kristel, Yvonne en Karin nog steeds hard gewerkt aan de 
plannen voor het schoolplein. Ook de kinderen willen we hierbij betrekken en zij hebben 
allemaal geholpen met het aanleveren van ideeën voor het plein. We wilden natuurlijk vooral 
van hun horen wat ze graag op het schoolplein zouden zien. Het is tenslotte het speelplein 
van onze kinderen. Ze waren erg enthousiast en hebben mooie speeltoestellen uitgekozen. 
 

Pannenkoekendag 
Ook 14 maart is de pannenkoekendag (met dus aansluitend de playbackshow). De kinderen hoeven die 
dag geen lunch mee te nemen  en ook voor drinken wordt gezorgd. 
 

Naschoolse activiteiten 

In elk Vincketouwtje geven we informatie over de naschoolse activiteiten. De informatie wordt elke 
keer up-to date gehouden. Leest u het dus vooral goed door. 

• Rekenbootcamp: tafels van 2, 3 en 4. Op zeer speelse wijze worden de tafels van 2, 3 en 4 
geoefend. Er wordt gewerkt met allerlei materialen en de kinderen zijn actief in beweging. 
Deze bootcamp is met name geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 en wordt aangeboden in 
maart 2019. Er hebben zich al 6 kinderen aangemeld: Naomi, Maud, Lindsey, Railey, Sophie en 
Tijn. De rekenbootcamp is volgeboekt. De rekenbootcamp wordt gegeven op vrijdag 22 maart 
en duurt 2 uur. Kosten € 5,-. 

• Kooklessen. De laatste activiteit is bekend: het worden kooklessen. Het duurt nog even 
voor we daar mee beginnen, de start is na de meivakantie en het zal gaan plaatsvinden op 
de volgende donderdagen van 14.15 tot 15.30 uur: 9 mei, 16 mei, 23 mei, 13 juni en 20 
juni (eerder werd gesproken over maandagen).  12 kinderen hebben zich al aangemeld: 
Lindsey, Sam, Loek, Railey, Lorelay ,Sophie, Nienke, Zus, Dirkje, Rosanne, Ana en Robin.  De 
kooklessen zijn volgeboekt.  Kosten € 10. 

De naschoolse activiteiten zijn een groot succes, de kinderen zijn erg enthousiast en de 

mensen die de activiteiten verzorgen hebben er ook erg veel plezier in. We hadden subsidie 

ontvangen van de gemeente Alkmaar en deze subsidie is nog niet op. We kunnen nog een 

activiteit organiseren. We zijn daarvoor op zoek naar een activiteit die nog een aantal keer 

gegeven kunnen worden. Tot nu toe zijn het vooral de meisjes die meegedaan hebben. We 

zoeken daarom een activiteit die vooral voor de jongens bedoeld is. Als u een idee heeft of 

een aantal keer een activiteit wilt begeleiden, kunt u contact opnemen met Irma mensink. 
 

Wist u dat…  
• We dit jaar tweede zijn geworden bij de tulpenshow in Graft en dat Maud met haar kleurplaat 

mooie stiften heeft gewonnen? 

• Er al veel kinderen mee willen doen met de playbackshow? 

• De kinderen van groep 1, 2, 3 en groep 4, 5 een erg leuke dansworkshop hebben gehad van 
meester Daniël? Hebben ze u erover verteld? Ze hebben ervan genoten 

 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
• Kristel, Yvonne en Karin die nog steeds enthousiast bezig zijn met het maken van plannen 
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voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein 

•  De OR die druk bezig is met het organiseren van een grootse Fancy Fair op 15 juni 
 

Agenda maart & april    
 

• 8-3   Screening door de schoolarts, kinderen geboren in 2008 en 2013 
                                            worden hiervoor uitgenodigd 

• 4 t/m 14-3  rapportgesprekken, exacte data worden later doorgegeven 

• 14-3   pannenkoekendag 

• 14-3   playbackshow, 12.30 – 13.50 uur 

• 15-3   stakingsdag 

• 16-3   Nl doet van 10.00 uur tot 14.00 uur 

• 18 t/m 22-3  Week van de Lentekriebels 

• 22-3   Rekenbootcamp 

• 25-3   Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

• 25-3 t/m 18-4  Schoolthema: “Hoe kan dat” 

• 29-3   Bibliotheekbezoek, pasjes mee 

• 3-4   Schoolfotograaf, let op datum is veranderd! 

• 8-4   Mieke Rozing op school voor creatieve activiteiten 

• 9-4   workshop durftaining musical groep 7/8 

• 12-4   Koningsspelen in de Rijp voor alle groepen 

• 15-4   Mieke Rozing op school voor creatieve activiteiten 

• 16/17- 4  IEP eindtoets voor groep 8 

• 19-4   Start “mei”vakantie 

• 6-5   Eerste schooldag na de vakantie 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


	 Kooklessen. De laatste activiteit is bekend: het worden kooklessen. Het duurt nog even voor we daar mee beginnen, de start is na de meivakantie en het zal gaan plaatsvinden op de volgende donderdagen van 14.15 tot 15.30 uur: 9 mei, 16 mei, 23 mei, 1...

