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Start culturele haven!

Schoolbode

NIEUWSBRIEF FRITS BODE SCHOOL

Maandag na de
herfstvakantie beginnen we gezamenlijk
de morgen in de
Poort. Dat heeft een
bijzondere reden.
Als school nemen
we deel aan het project ‘Culturele haven’
waarbij er drie jaar
lang allerlei culturele
activiteiten voor de
scholen zijn. Als
start van dit project
leren we met zijn
allen het Polderlied
aan.
Dat wordt in een
keer aangeleerd aan
alle kinderen van
school. We passen
niet met zijn allen in
de aula, vandaar dat
we voor een keer
uitwijken naar de
Poort. De koster

daar was zo vriendelijk om ons voor drie
kwartier de ruimte
aan te bieden.
Dat betekent dat u
uw zoon of dochter
24 oktober niet naar
school moet brengen, maar naar het
kerkgebouw.
De leerlingen van de
groepen 5,6,7 en 8
kunnen op de fiets
komen zodat de
leerkracht met hen
terug kan fietsen.
De leerlingen van de
groepen 1-2-3 worden teruggebracht
naar school door
een aantal ouders.
(Als het goed is
heeft de leerkracht
hier al contact over

opgenomen, of doet
dat in de vakantie.)
De leerlingen van de
groepen 4 en 3-4
gaan ook terug met
de auto. Ook hier
neemt de leerkracht
nog contact over op,
of heeft al contact
met u opgenomen.
Goed om even de
app en mail in de
gaten te houden.
Als u met kinderen
gaat rijden kunt u
natuurlijk gewoon
mee de kerk in en
even wachten tot het
lied aangeleerd is.
Meezingen mag!

Gebruik klasse app.
N.a.v. van vragen
uit de MR hebben
we als school gesproken over het
gebruik van een
soort app om met
de ouders over de
klas te communi-

ceren. Nu gebruiken veel leerkrachten ‘Klasseapp, en
sommigen de app
‘Parro’ om met u
nieuws te delen.
Dat kan verwarrend zijn voor u als

Belangrijke data:
 Herfstvakantie 17-10-2016 tot 21-10-2016.
 26 oktober is er luizencontrole.
 31 oktober en 1 november afname NIO groep 8.
 15 en 17 november ouder en kind gesprekken.
 30 november Sinterklaas op school.
 20 december koffiemorgen, 9.30-10.30 uur.
 22 december Kerstviering.
 Kerstvakantie 26-12-2016 tot 09-01-2017

ouder. Vandaar
dat we aan het uitzoeken zijn welke
van de twee we
definitief gaan gebruiken. Zo gauw
dat bekend is hoort
u dat van ons. Uiteraard blijft de

Schoolkamp groep 8.
Wij horen u denken… nu al
een bericht over het schoolkamp van groep acht? Het
jaar is nog maar net begonnen.

de hoogte stellen van het feit
dat de datum van het
schoolkamp anders zal worden dan in de verkorte
schoolgids vermeld stond.

Daar heeft u helemaal gelijk
in. Toch moeten we u wel op

De reden daarvoor is vrij
eenvoudig. Er was sprake

van een dubbele boeking
waardoor we uit moesten
wijken naar een andere datum. De nieuwe datum van
het schoolkamp wordt nu
naar alle waarschijnlijkheid
12-13-14 juni.

Vakantie verlof?
In een van de vorige schoolbodes hebben we al eens geschreven over de regels rondom het nemen van verlof. Dat
was in december 2014. We
merken dat dit al veel duidelijkheid heeft gegeven naar
ouders toe.
Binnen de schoolvereniging
echter zagen we ook een toename voor aanvragen van vakantie verlof buiten de schoolvakanties om. Veelal voor een
verlenging van een weekend
of voor een midweek vakantie.
Vaak wordt dan als reden aangevoerd dat een van de ouders, (meestal vader) vanwege zijn werk niet in staat is om
vakantie te nemen in een
schoolvakantie. Omdat er op
dit punt nog onduidelijkheid
bestond heeft de schoolvereniging de leerplicht ambtenaar
om opheldering gevraagd.
Vandaar de volgende toevoeging aan het beleid rondom
het vragen van verlof.
Aanvragen extra vakantieverlof.
Een leerling heeft onder bijzondere omstandigheden
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recht op verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Deze
omstandigheden worden uitgewerkt in de Leerplichtwet,
artikel 11,13 en 14.
Een verzoek voor verlof buiten
de schoolvakanties heet officieel 'beroep op vrijstelling'. Uw
beroep op vrijstelling moet ten
minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

De vakantie kan niet
plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van
een van de ouders of
verzorgers
(seizoensgebonden
werk of werk met een
piekdrukte tijdens de
schoolvakanties).

Het verlof valt niet in de
eerste 2 weken na de
zomervakantie.

Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal
10 schooldagen.

Verlof mag maximaal
een maal per schooljaar
worden aangevraagd.

Verlof moet minimaal 8
weken van te voren worden aangevraagd.

Er kan alleen een beroep gedaan worden op seizoensgebonden arbeidsactiviteiten
wanneer in geen enkele
schoolvakantie met het gezin
op vakantie gegaan kan worden. Een beroep op seizoengebonden visserij kan daarom
niet gedaan worden en zal niet
worden gehonoreerd. Eigenaren van een bedrijf kunnen alleen verlof ontvangen, wanneer
aanneembaar gemaakt kan
worden dat in alle schoolvakanties aanwezigheid in het bedrijf
noodzakelijk is.
Verlenging van schoolvakanties valt onder luxe verlof en
kan niet worden gehonoreerd.
Wanneer een kind ongeoorloofd afwezig is, wordt altijd
melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Deze kan
sancties, boetes, opleggen. Het
geven van verlof buiten de bestaande wetgeving is niet toegestaan. De school kan bij calamiteiten juridisch en financieel aansprakelijk gesteld worden en kan dus alleen verlof
verlenen wanneer het binnen
de wetgeving valt.
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Vrij vragen.
Het komt regelmatig voor dat
ouders vrij vragen voor hun kinderen buiten de reguliere
schooldagen om. Omdat we
merken dat er nogal wat onduidelijkheden zijn hierbij nog
eens de voorwaarden in het
kort.
Vakantieverlof buiten de vakanties. Dient minimaal acht weken van te voren aangevraagd
te worden bij de bij de directie
van de school. De school heeft
hier voor een formulier. Dit verlof roept vaak ook de meeste
vragen op, vandaar dat we in
het artikel op de andere bladzijde er nog iets dieper op ingaan.
Andere vrije dagen. Een verzoek om extra verlof dient minimaal twee dagen van te voren
aangevraagd te worden bij de
directie van de school. Ook
hiervoor heeft de school een
formulier.

geven als er sprake is van een
12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum en huwelijken
van familie tot in de vierde
graad.
Als er sprake is van een 25, 40
en 50 jarig ambtsjubileum van
familie tot in de vierde graad.
Bij bevallingen of ernstige ziekte van een van de ouders.
Bij overlijden van directe gezinsleden ten hoogste vier dagen en bij familie tot in de
tweede graad twee dagen, bij
familie tot de derde en vierde
graad 1 dag.
Aangevraagd en dan? Als u het
verlof heeft aangevraagd kijkt
de directie of er grond is om
verlof te verlenen. In Nederland
zijn de kinderen leerlplichtig en
is de school verantwoordelijk
voor de leerlingen onder
schooltijd. Dat betekent dat we
kritisch moeten kijken naar de
verlofaanvraag en niet overal
vrij voor kunnen geven. Als het

Andere vrije dagen worden ge-

verlof onterecht gegeven is
blijft de school namelijk verantwoordelijk, ook al is de betreffende leerling met zijn ouders
op vakantie. Die verantwoording kunnen wij niet zo makkelijk naast ons neerleggen en de
eventuele wettelijke gevolgen
al helemaal niet.
De school laat vrijwel direct weten of er wel of geen verlof gegeven kan worden. Als het verlof gegeven wordt is er niets
aan de hand en laat u te zijner
tijd de leerkracht van uw kind
weten dat hij of zij er niet zal
zijn.
Als er geen toestemming is gegeven dan mag u uw kind niet
meenemen op vakantie of ander doel. In dat geval zijn wij
verplicht de leerling te melden
bij de leerplichtambtenaar van
de gemeente. Deze neemt vervolgens contact met u op. Hij
maakt een procesverbaal op en
kan een boete opleggen.
Wij beseffen dat de regels vrij
streng zijn. Helaas hebben diverse incidenten op scholen er

Lidmaatschap schoolvereniging.
Vanuit de schoolvereniging is ons gevraagd onderstaande op te nemen
in de nieuwsbrief van
school omdat blijkt dat dit
niet bij iedere ouder even
duidelijk bekend is. Vandaar dat we dit nog even
doorgeven.
Geachte ouders,
Het is gebleken dat somPagina 3

mige ouders menen lid te
zijn van Schoolvereniging
Rehoboth, terwijl ze dit niet
zijn. Zij baseren dit op het
feit dat ze de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Dit
betekent echter niet dat ze
ook lid zijn. Om lid te worden moet een formulier ingevuld zijn en wordt jaarlijks contributie betaald.
(Negen euro per jaar, vanaf 1 januari 2017.) U ontvangt ieder jaar een uitnodiging voor de Algemene

Ledenvergadering. Meer
uitleg over het lidmaatschap van de schoolvereniging Rehoboth vindt u
op de site:
www.rehoboth.nu onder
het kopje ‘Lidmaatschap’.
Hier vindt u ook een formulier als u zich aan wilt
melden als lid.
Met vriendelijke groet,
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Uitnodiging deelname Trimbos Instituut.
Vanuit de schoolvereniging ontvingen wij nog
een schrijven dat we aan u door moesten
geven. Het betreft hier een schrijven van het
Trimbos Instituut aangaande het stoppen

met roken. De bijbehorende brief treft u
hieronder en op de volgende pagina aan.

Utrecht, oktober 2016

Betreft: Uitnodiging deelname onderzoek Rookvrije Ouders

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De school van uw kind heeft toestemming gegeven om u te benaderen voor het onderzoek Rookvrije
Ouders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Wij willen u met deze brief uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek.

Waarom doen we dit onderzoek eigenlijk?
Veel ouders roken terwijl ze eigenlijk graag zouden willen stoppen. Misschien geldt dat ook voor u?
Door te stoppen met roken verkleint u niet alleen de kans op mogelijke gezondheidsrisico’s voor
uzelf, maar ook voor uw kind(eren). Zo ontwikkelen kinderen die worden blootgesteld aan tabaksrook
vaker lichamelijke klachten, waaronder astma. Daarnaast kan blootstelling aan tabaksrook voor kinderen ook gedragsmatige gevolgen hebben. Kinderen waarbij in de nabije omgeving gerookt wordt
blijken vaker zelf te gaan roken en raken ook makkelijker verslaafd als ze eenmaal begonnen zijn.
Reden genoeg dus voor ouders om het roken op te geven. Maar stoppen met roken is niet gemakkelijk en lukt niet altijd meteen. Gelukkig is er goede ondersteuning voor hen die een poging gaan doen.
Het Trimbos-instituut is een onderzoek gestart waarbij twee effectieve stoppen-met-rokenprogramma’s voor ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar worden vergeleken. In dit onderzoek
zal gekeken worden hoe ouders deze programma’s ervaren en welk programma ouders het best
helpt bij het stoppen met roken. Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wie kunnen er meedoen aan dit onderzoek?
Ouder(s) die:




minimaal één keer per week roken;
bereid zijn om nu of in de toekomst te stoppen met roken;
één of meerdere kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Vervolg Uitnodiging deelname Trimbos Instituut.
Wat vragen we van u?
Ouders die deelnemen aan dit onderzoek worden op basis van toeval toegewezen aan één van de
ttwee effectieve stoppen-met-roken-programma’s. Ouders die meedoen met het eerste programma
ontvangen telefonische coaching van maximaal 6 korte telefoongesprekken (10 - 15 minuten) met een
professionele coach. Ouders die meedoen met het tweede programma ontvangen een magazine met
schriftelijke informatie over stoppen met roken. In beide methoden staan uw motivatie om te stoppen
met roken, een goede voorbereiding van een stoppoging, omgaan met ontwenningsverschijnselen en
het volhouden van de eerste weken centraal. Aan het einde van het onderzoek (vanaf februari 2018)
kunt u, indien gewenst, het stoppen-met-roken-programma dat u tijdens het onderzoek niet heeft ontvangen alsnog ontvangen.
Alle deelnemende ouders wordt gevraagd om, naast het stoppen-met-roken-programma dat ze ontvangen, op drie momenten in één jaar een korte online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten dienen
ingevuld te worden aan het begin van het onderzoek, drie maanden na de start van de interventie en
twaalf maanden na de start van de interventie.
Onder de deelnemers van het onderzoek wordt een reischeque van 1500 euro verloot.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Vertrouwelijkheid is in dit onderzoek gegarandeerd. Dit betekent dat uitsluitend de onderzoekers toegang tot uw gegevens hebben. Ook wordt de anonimiteit van uw gegevens gewaarborgd door uw
naam te vervangen door een code, waardoor de onderzoekgegevens niet meer naar u herleidbaar zijn.
Het koppelbestand wordt binnen 6 maanden na dataverzameling vernietigd. Uw gegevens zullen nooit
aan derden verstrekt worden en worden alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Tot slot zal
er in rapportages nooit over individuen, maar altijd over groepen geschreven worden.

Aanmelden onderzoek Rookvrije Ouders.
Wilt u deelnemen aan het onderzoek Rookvrije Ouders, dan kunt u zich aanmelden via
www.rookvrijeouders.nl. Via het kopje “Aanmelden” komt u bij de toestemmingsverklaring. Wij hopen
van harte dat u wilt deelnemen aan het onderzoek Rookvrije Ouders. Voor meer informatie, vragen of
klachten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan de brief.

Met vriendelijke groet,

Tessa Scheffers-van Schayck, MSc (Trimbos-instituut)
Dr. Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut)
Dr. Roy Otten (Pluryn, Arizona State University)
Prof. dr. Rutger Engels (Trimbos-instituut)

