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Lekker smikkelen tijdens het schoolontbijt….

Kinderraad

Woensdag 30 oktober is er een vergadering geweest van de kinderraad. In de kinderraad zitten zowel
kinderen van de Carolusschool als van de Adelbrecht. Tijdens de kinderraad worden dingen
besproken die de kinderen belangrijk vinden binnen onze school. Vorige vergadering is er
bijvoorbeeld uitgekomen dat kinderen meer willen bewegen op school. Dit onderwerp wordt dan
meegenomen in de teamvergaderingen van de scholen. Tijdens afgelopen vergadering is het
onderwerp over de netheid van de school aan bod gekomen en is er besproken over de
verantwoording die iedereen daarin heeft. De kinderdirecteur is ook afgelopen vergadering gekozen.
Hannah. H is voor dit schooljaar de kinderdirecteur. Dafne en Mirre zullen het secretariaat verzorgen.

Vanuit de ouderraad

OUDERRAAD

Kledinginzameling
Van 28 oktober t/m 1 november hebben we met de hele
school weer kleding ingezameld. Het was een groot succes!
We hebben 1710 kilo opgehaald! Iedereen bedankt voor
de bijdrage.
De klas die het meeste heeft ingezameld:

De Lieveheersbeestjes

De trofee is in ontvangst genomen door de
Lieveheersbeestjes! Voor alle klassen was er als dank voor
de bijdrage ook een stukje cake.

Vanuit de groepen
Techniek op het Montessori College in Groesbeek

De leerlingen van de Dolfijnen hebben drie weken op de
vrijdagochtend technieklessen gevolgd op het Montessori College in
Groesbeek. Tijdens deze lessen hebben ze gewerkt aan een zaklamp
waarmee ze kunnen schijnen en seinen. De leerlingen gingen erg
enthousiast aan het werk, wat resulteerde in mooi zaklampen. Onder
begeleiding van een leerkracht van het Montessori zijn de leerlingen
bezig geweest met het aansluiten van stroom, solderen, schuren,
boren en lijmen. Het waren leuke en leerzame lessen.

Pop-up lab

Juffrouw Amarence heeft de leeuwen en dolfijnen
vorig jaar ingeschreven voor deelname aan het Pop-ub
lab. Omdat we het onderzoekend leren steeds meer
vormgeven, is onze school uitgekozen!
De leerlingen van de groepen 7/8 hebben onder
begeleiding van jonge wetenschappers van UMC
Radboud kennis gemaakt met verschillende vormen
van medisch onderzoek. Hoe kun je cellen zichtbaar
maken? Hoe kan je DNA filteren? Hoe ziet
darmweefsel er uit ? Hoe gedragen de verschillende
bacteriën zich in het lichaam? Wat doen
wetenschappers met deze informatie?
We parkeren deze kennis over ons lichaam. Na de
kerstvakantie kunnen we met het thema 'body,
gezondheid en voortplanting' verder borduren op wat
we nu allemaal geleerd hebben.

Even voorstellen

Mijn naam is Rik Schlepers, ik woon in Malden en sinds het begin van deze maand
loop ik op dinsdag en woensdag stage in de kleutergroep ‘de Giraffen’. Ik ben 37
jaar en al bijna 14 jaar samen met mijn vriendin Sanne die in het Radboud UMCAmalia Kinderziekenhuis in Nijmegen werkt. We hebben twee super lieve kinderen,
Stan van 7 jaar en Elin van 5 jaar. Stan is, net als ik, dol op voetballen en wil ook
alles van voetbal zien op tv. Elin is het liefste het hele jaar door buiten aan het
spelen maar als ze een keer binnen zit dan is knutselen haar favoriete bezigheid.
Na mijn studie Bedrijfscommunicatie heb ik negen jaar als kwaliteitsmanager gewerkt bij een klein,
gezellig bedrijfje in de biotechnologie. Hier ontwierpen we allerhande systemen waar onze klanten
onderzoek mee konden doen naar ziektes of medicijnen en vaccins konden maken. Een hele leuke
tijd, maar omdat we in 2016 van Brabant naar Malden verhuisden heb ik deze baan opgezegd. Omdat
ik een nieuwe uitdaging zocht ben ik in september 2018 begonnen met de versnelde
deeltijdopleiding van de pabo. Na stages in groep 4 en 6 was ik benieuwd geworden naar het
kleuteronderwijs en daarom loop ik sinds het begin van dit schooljaar stage bij de Giraffen. Samen
met juf Linda en alle lieve jongens en meisjes van deze klas heb ik hier een hele leuke, leerzame tijd!

Leerplicht en verzuim

Leerplicht en verzuim
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht.
Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf
jaar zijn geworden.
De Leerplichtwet
Deze wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen in Nederland.
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste schooldag van de maand
nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan
het einde van het twaalfde schooljaar. Hierna gaat de Kwalificatieplicht in.
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de
Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het
volgen van het onderwijs.
Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan
jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van
het overtreden van de Leerplichtwet.

Verzuim
Scholen zijn verplicht leerlingen te melden bij de gemeente of het verzuimloket, indien een leerling
16 uur in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Verzuimt een kind 16 uur in een periode
van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de
leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan
hij een proces-verbaal opmaken of Veilig thuis inschakelen of een zorgmelding doen.
Vrijstelling onderwijs
Regelmatig vragen ouders extra vrij voor hun kinderen. Dit verlof kan uitsluitend worden gegeven,
indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van deze regels, waarvan de
handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim
door de schooldirectie worden gemeld.
De omstandigheden waaronder verlof kan worden gegeven zijn:




specifieke aard van het beroep; wanneer het voor een ouder niet mogelijk is om tijdens de
schoolvakanties met vakantie te gaan vanwege het beroep, is het mogelijk voor ten hoogste
10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van
het schooljaar vallen!
gewichtige omstandigheden; Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de
naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea.

Géén redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:
-vakantie in goedkope periode
-ontbreken van andere boekingsmogelijkheden
-eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Bij wie moet ik zijn om extra vakantie, ontheffing van de leerplicht en andere leerplichtzaken te
bespreken?
Bij de directeur van de school als het gaat om verlof wegens gewichtige omstandigheden van tien
schooldagen of korter gedurende een schooljaar. Ook voor extra vakantieverlof buiten de
schoolvakanties wegens de specifieke aard van het beroep van een der ouders dient u zich tot de
directeur van de school te wenden. Verlof meer dan tien schooldagen wegens gewichtige
omstandigheden, vrijstelling van de inschrijvingsplicht, of vervangende leerplicht is een bevoegdheid
van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. De leerplichtambtenaar zal bij
gewichtige omstandigheden pas een besluit over verlof nemen als hij de directeur heeft gehoord.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Bureau leerplicht Gemeente Nijmegen telefonisch tijdens kantoortijden bereikbaar op
telefoonnummer 14024 of 024-3298003 of per mail leerplicht@nijmegen.nl Leerplichtambtenaar
Gemeente Berg en Dal: Mw. C. van den Berg

agenda
Informatieavond VO

12 november

Oudergesprekken

Intocht Sinterklaqas
Linda D. jarig

16 november
20 november

Adviesgesprekken gr.8

25 t/m 27 november
25 t/m/ 29 november

