11. Regeling school- en vakantietijden.

11.1. Schooltijden.
Groep 1 t/m 8:
8.30 - 12.00 uur, 's middags van 13.15 - 15.15 uur.
behalve op woensdag: dan alleen van 8.30 - 12.30 uur.
De kinderen van groep 1 t/m 4, zijn naast woensdagmiddag ook de
vrijdagmiddag vrij.
11.2 Onderwijstijd in uren.
dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

groep 1 t/m 4
morgen
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

groep 5 t/m 8
morgen
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

middag
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
geen les
13.15 – 15.15
geen les
Totaal

aantal uren
5,5
5,5
4,0
5,5
3,5
24,0 u.

middag
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
geen les
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
totaal

aantal uren
5,5
5,5
4,0
5,5
5,5
26,0 u.
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11.3 Regels aanvang en einde schooltijd.
Een groot aantal kinderen is vaak ver voordat de school begint op het
schoolplein aanwezig. Als uw kind 10 minuten voor aanvang aanwezig

is, is het ruimschoots op tijd. De poort gaat een kwartier voor de school
begint open.
11.4 Voorkoming schoolverzuim.
In de praktijk blijkt, dat ongeoorloofd schoolverzuim bij ons niet vaak
voorkomt.
Aan de ouders wordt gevraagd, om de school te informeren als een
leerling afwezig is. Als een leerling afwezig is zonder dat de
desbetreffende leerkracht de reden weet, dan wordt dezelfde dag
contact opgenomen met de ouders. Mocht blijken, dat er sprake is van
ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit besproken met de leerling en de
ouders.
Zonodig wordt contact gezocht met de leerplichtambtenaar.
11.5 Verlofregeling

Vakantieverlof
De leerplichtwet bepaalt in welke gevallen leerplichtige leerlingen verlof
buiten de schoolvakanties kunnen krijgen. Van belang is het
onderscheid tussen vakantieverlof en verlof bij gewichtige
omstandigheden.
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk.
Tenzij: De ouder(s)/ verzorger(s) een beroep in de horeca of agrarische
sector uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een
gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties (artikel 11f).
Omschreven is dat ouders in dat geval het recht hebben om eenmaal
per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.
Voorwaarden:
Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend.
Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe
schooljaar.
Wie beslist: De directeur van de school beslist over een verzoek om
vakantieverlof voor ten hoogste 10 schooldagen.
Toch gegaan: Zijn ouder(s) en kind(eren) ondanks een negatief besluit
toch met verlof gegaan, dan moet de consulent Leerlingenzaken op de

hoogte worden gebracht via een “melding vermoedelijk ongeoorloofd
verzuim”.
Advies: De consulenten Leerlingenzaken zijn altijd bereid om mee te
denken en advies te geven.
Verlof bij gewichtige omstandigheden:
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de
ouder(s)/ verzorger(s) en/ of de leerling ligt. Voor bepaalde
omstandigheden -naast ziekte en religieuze verplichtingen- kan verlof
worden verleend.
Richtlijnen:
Geen verlof:
 familiebezoek in het buitenland
 vakantie in een goedkope periode
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale
schoolvakantie op vakantie te gaan.
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 verlof voor één kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog
vrij zijn.
Wel verlof:
 verhuizen van het gezin.
 gezinsuitbreiding
 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 overlijden van bloed- of aanverwanten
 viering van een 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-,
40-, 50- of 60- jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten.
Wie beslist: De directeur van de school beslist over een verlofaanvraag
voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Bij een aanvraag voor
verlof vanwege “andere omstandigheden ” voor meer dan 10
schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar.
Verklaring: Om de noodzaak van verlof aan te tonen kan
bewijsmateriaal en/ of verklaring van een arts en/ of andere specialisten
van belang zijn.
Toch gegaan: Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de
directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar
te melden.

11.6 Vakantietijden en studiedagen
Na de zomervakantie begint het schooljaar 2016-2017 op maandag 22
augustus.
Voor het schooljaar 2016-2017 geldt het bovenstaand vakantierooster.
Er zijn ook nog een aantal studiedagen voor het team gepland. De
kinderen hebben op deze dagen geen les. Deze dagen zijn zoveel
mogelijk gepland aansluitend aan vrije dagen/vakanties.
Het gaat om de volgende dagen:
Maandag 29 augustus 2015 (Beekse Kermis)
Dinsdag 30 augustus 2016 (Beekse Kermis)
Vrijdag 14 oktober 2016
Maandag 9 januari 2017
Donderdag 13 april 2017
Dinsdag 6 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017

