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Beste ouders,
Het is fijn om te kunnen melden dat ik zover “op de been” ben dat ik zelf weer al mijn taken over
kan nemen. Met heel veel dank naar Thea en Maikel die mij ontzettend goed vervangen hebben!
Vragen over Corona worden vanaf nu behandeld door Thea en/of Leona. Wij nemen ieder een deel
van de week deze vragen voor onze rekening en we handelen volgens dezelfde kaders. Mailtjes
met een corona-vraag dus graag zowel naar Thea t.vandongen@cadansprimair.nl als Leona
l.vandenhoudt@cadansprimair.nl sturen. Op die manier ben je verzekerd van een antwoord op
dezelfde dag. Uiteraard is naar school bellen in de ochtend ook een optie. Op die manier kunnen
we bij twijfel altijd even telefonisch overleggen. We blijven werken vanuit ons protocol t.a.v.
ziekmelding en coronaklachten. Soms is dat even lastig maar we willen hiermee nog steeds zoveel
mogelijk voorkomen dat groepen in quarantaine moeten.
Een belangrijk ander punt wat ik nog aan wilde geven is dat de procedure rondom verlofaanvragen
gaat veranderen. Voorheen gaf ik voor een extra vrije dag zelf de toestemming. Vanaf nu zal dat,
als het gaat om vakantieverlof altijd via de leerplichtambtenaar verlopen. Ik heb de bevoegdheid
niet om dat te geven. In de gemeente Haaren werkte dat anders dan in de gemeente Tilburg.
Verderop in deze HOI stelt Pauline, onze leerplichtambtenaar zichzelf voor en ook zal er meer
informatie te vinden over wanneer verlof wel en wanneer het niet wordt toegekend.
Met vriendelijke groet,
Leona van den houdt

Koningsspelen - vrijdag 23 april 2021 – kom in het oranje gekleed!
Over twee weken is het zover: De Koningsspelen.
Ondanks alle maatregelen gaan we ook hier weer een leuke en sportieve ochtend van maken.
We doen dit nog steeds allemaal met de eigen groep, dus in de eigen bubbel.
Normaal gesproken krijgen we vanuit de organisatie van de Koningsspelen het Koningsontbijt.
Vanwege de maatregelen heeft deze organisatie ervoor gekozen dit niet te doen. Toch willen wij
als school aandacht besteden aan het belang van een gezond ontbijt. Daarom willen we u vragen
om op vrijdag 23 april een gezond ontbijt aan uw kind mee naar school te geven. We starten deze
dag dan in de eigen groep met het ontbijt (thuis ontbijten is daarom dus ook niet nodig).
Het ontbijtje mag gewoon in de broodtrommel mee naar school zoals we gewend zijn bij de lunch
op de lange schooldagen.
Verder gaan we deze dag verschillende soorten sport- en spelactiviteiten doen. Groep 5-6 en 7-8
gaan naar de velden van Beukenhof en hier zullen zij met de eigen groep verschillende sportspellen
spelen. Groep 1-2 en 3-4 blijven op het schoolplein en spelen ook daar verschillende
spelactiviteiten. Wij gaan er op deze manier toch weer een leuke ochtend van maken!
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Maren uit groep 7-8 jarig
Stan uit groep 5-6 jarig
Loek uit groep 7-8 jarig

Milo uit groep 3-4 jarig

Jop uit groep 3-4 jarig
Juf Martine jarig

Demi uit groep 7-8 jarig

Even voorstellen: Pauline van den Bosch
Beste ouders,
Sinds Biezenmortel is samengevoegd bij de Gemeente Tilburg ben ik jullie contactpersoon
geworden als het gaat over de leerplicht. Ik werk al geruime tijd als leerplichtconsulent, waarvan
sinds december 2015 voor de Gemeente Tilburg.
Bij de Gemeente Tilburg zijn we naast controleur van de leerplichtwet ook preventiewerker en
geven we informatie en advies over de regels van de wet en het recht op onderwijs. Ik kom op
scholen en kan deelnemen aan zorgteams als situaties hierom vragen. Voor ouders en jongeren
ben ik direct bereikbaar.
Advies gaat bijvoorbeeld over verlofaanvragen, passend onderwijs, terugdringen van ziekte
verzuim en onderwijstijdverkorting. En met jongeren die op het Voortgezet Onderwijs of
Middelbaar Beroeps Onderwijs zitten bespreek ik bijvoorbeeld de risico’s die zij lopen bij spijbelen
en te laat komen, stoppen met school zonder diploma of de mogelijkheden van stage tijdens hun
opleiding. Vaak kan er zo voorkomen worden dat de leerplichtwet overtreden wordt.
Heeft u een keer een vraag heeft die gaat over de leerplicht? Samen met de directeur en de intern
begeleider help ik u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Pauline van den Bosch
leerplichtconsulent
Gemeente Tilburg
T +31 (0)6 51 42 80 35
E pauline.van.den.bosch@tilburg.nl
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag (tot 13.00) vrijdag (tot 13.00)

De meest gestelde vraag aan de leerplichtambtenaar
Mag ik met de kinderen een extra dagje weg of op vakantie buiten de vastgestelde vrije dagen en
schoolvakanties?
Het antwoord is:
Nee, dat mag niet.
De Rijksoverheid bepaalt de schoolvakanties. Een directeur (of leerplichtambtenaar als het gaat
om meer dan 10 schooldagen) heeft geen bevoegdheid om extra vrije dagen te geven of om extra
vakantie te verlenen aan leerplichtige jongeren.
Een directeur en leerplichtambtenaar kunnen verlof geven voor de hieronder genoemde situaties:
•. Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
•. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
•. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in
Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in
het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie
trouwakte);
•. bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit
blijkt;
•. bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
•. bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
•. voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige
omstandigheden: maximaal 10 dagen.
Wat zijn gewichtige omstandigheden?
Dit zijn omstandigheden die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of jongere zijn
gelegen. Het gaat dan om een onverwachte- of noodsituatie.
Er is wel één uitzondering om in aanmerking te kunnen komen voor vakantie buiten de vaste
schoolvakanties. Namelijk als het gaat om de ‘specifieke aard van het beroep van één van de
ouders’. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het om beroepen met
seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte
kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om tijdens een schoolvakantie op
vakantie te gaan. De wetgever heeft in 2012 bij dit artikel in de leerplichtwet wel een voorwaarde
opgelegd. Ouders moeten aantonen dat als zij met hun kinderen in een schoolvakantie op vakantie
zouden gaan zij onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen krijgen. Slechts het gegeven dat
gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Omdat verlofaanvragen soms lastig te beoordelen situaties kunnen zijn kan de schooldirecteur zich
bij een verlofaanvraag altijd laten adviseren door de leerplichtambtenaar. In de Gemeente Tilburg
gebeurt dit op alle scholen zeer regelmatig.

