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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 02-09-2022
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Oudergelden
In verband met het overstappen naar een
nieuw betalingssysteem voor het innen van de
oudergelden heeft u op dit moment nog niets
gehoord over de betaling. Meer informatie volgt
spoedig.
Margedag en Prinsjesdag
Op maandag 19 september hebben de
leerlingen een margedag. Dit houdt in dat alle
leerlingen deze dag vrij zijn.
Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag. Ook
deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Startgesprekken
Maandag 19 september zullen de
startgesprekken plaats vinden bij ons op school.
Bij deze gesprekken mogen de kinderen
aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht.
U krijgt vanuit Social Schools een uitnodiging
om u in te schrijven.
Ouders in school
Met ingang van woensdag 7 september mogen
alle ouders elke woensdag van 08.15 uur tot
08.25 uur de leerlingen naar de klas brengen.
Verzuim
In tegenstelling tot wat in de schoolgids staat
vermeld onder het kopje verzuim geldt het
volgende:
De school registreert dagelijks het
schoolverzuim. Het is belangrijk om het
leerproces van een kind niet teveel te
verstoren. Daarom moet schoolverzuim zoveel
mogelijk worden voorkomen. Bij herhaaldelijk
verzuim zal melding worden gedaan bij de
leerplichtambtenaar. Te laat komen valt ook
onder verzuim. Ouders worden door de
leerkracht geïnformeerd over het verzuim.
• Na 4 keer te laat komen, worden ouders
schriftelijk geïnformeerd over het
verzuim incl. de verzuimdata.

•

Na 8 keer te laat komen, ontvangt u
eveneens een brief incl. de verzuimdata
en volgt er een gesprek met de
leerkracht en/of gedragsspecialist.
• Na 12 keer te laat komen, ontvangt u
eveneens een brief incl. de verzuimdata.
Daarnaast wordt het verzuim ook
doorgeven aan de leerplichtambtenaar.
Er is dan sprake van veelvuldig verzuim.
U krijgt een officiële waarschuwing van
de leerplichtambtenaar.
• Na 16 keer te laat komen, ontvangt u
eveneens een brief incl. de verzuimdata.
Daarnaast wordt het verzuim ook
doorgeven aan de leerplichtambtenaar.
Er is dan sprake van veelvuldig verzuim.
U wordt op gesprek uitgenodigd door de
leerplichtambtenaar.
Als leerlingen vanwege een lichamelijke of
andere reden niet kunnen deelnemen aan een
onderwijsactiviteit, dan wordt door de school
een andere activiteit op school aangeboden,
uiteraard in overleg met de ouders. Wij
hanteren de regels van ‘beleid De Haagse
Scholen (DHS) vrijstelling geregeld
schoolbezoek’.
Vanaf 1 januari 2017 wordt in Den Haag het
verzuim digitaal gemeld via het verzuimregister
van DUO, waardoor het verzuim in het primair
onderwijs beter in beeld is.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

