Praktische zaken van A tot Z
Absentie
Elke school is verplicht om een absentenadministratie te voeren. Hierin wordt aangetekend waarom
een kind afwezig is. De leerplichtambtenaar controleert een aantal keren per jaar de absentielijsten
van de scholen. Dit wordt gedaan in het belang van de kinderen. Gelukkig gaan de meeste kinderen
trouw naar school. Er zijn echter ook kinderen, die niet regelmatig op school komen en voor deze
ouders en kinderen is de strenge absentieregistratie bedoeld.
Ook te laat komen valt onder absentie en wordt bijgehouden. Ouders van kinderen, die regelmatig te
laat komen, worden hierop aangesproken door de leerkracht en zo nodig door de schoolleiding. Als
er geen verbetering optreedt, wordt er overlegd met de leerplichtambtenaar.
Mocht uw kind ziek of afwezig zijn kunt u uw kind afmelden via de app van Social schools.

Artis
Elke groep bezoekt één keer per jaar Artis. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen hier ook een les
krijgen. Daarnaast is er volop tijd om in de dierentuin te wandelen. De groepen reizen met de tram
naar Artis.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt door ouders georganiseerd en is een grote sportieve, gezellige gebeurtenis.
We lopen vier avonden in het Amsterdamse Bos. Kinderen lopen altijd samen met hun eigen ouders.

Bewegingsonderwijs
Voor de groepen 1 en 2 is er twee keer in de week bewegingsonderwijs beneden in het speellokaal.
Zij krijgen een keer in de week les van een vakleerkracht en een keer in de week van de
groepsleerkracht. De kinderen hebben voor bewegingsonderwijs alleen gymschoenen (met lichte
zolen) nodig, voorzien van hun naam. Deze worden bewaard in de klas.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er twee keer in de week bewegingsonderwijs boven in de gymzaal. Zij
krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht.
Voor bewegingsonderwijs is aparte kleding, inclusief gymschoenen verplicht. De kinderen mogen
tijdens de gymlessen geen sieraden dragen.
Alle groepen hebben één keer per jaar een sportdag. Daarnaast worden er door de sportcommissie
een aantal activiteiten geïnitieerd voor verschillende groepen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Diverse buitenschoolse opvang halen kinderen bij ons op school op. Kinderopvang AllKidsz en het
Groeipaleis zijn onze partner hierin. Voor afspraken over de voor- en naschoolse opvang neemt u
contact op met;
Kinderopvang AllKidsz: telefoonnummer 020 6103270. E-mailen kan ook: info@allkidsz.nl of neem
een kijkje op de website: www.alkidsz.nl.
Het Groeipaleis: telefoonnummer 020 610 70 69. E-mail: bso.groeipaleis@impuls.nl of neem een
kijkje op de website: groeipaleis.impuls.nl
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Buiten spelen
Alle kinderen spelen buiten. Alleen met een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken.

Brede Talent Ontwikkeling
Stadsdeel Nieuw-West stelt geld ter beschikking voor het inkopen van (naschoolse) activiteiten op
basisscholen. Het doel van de Naschoolse activiteiten is de ontwikkelingskansen van kinderen te
versterken door hen te helpen hun talenten te ontdekken en ontplooien. Daarom bieden we een
breed scala aan activiteiten om uit te kunnen kiezen, zoals circus, techniek, dans of sport. Vier keer
per jaar wordt er een serie lessen aangeboden voor de groepen 3 tot en met 8. Er kan maar een
beperkte groep kinderen deelnemen aan deze activiteiten en daarom verdelen we het aanbod eerlijk
over de kinderen die mee willen doen. De organisatie valt onder eigen beheer. De coördinator is
onze gymleerkracht.

Continurooster
Onze school heeft een continurooster. Dat houdt in dat alle leerlingen op school hun lunch eten in de
klas en spelen daarna een half uur buiten.
Brood en Spelen verzorgt het toezicht tijdens de middagpauze in alle groepen.
U kunt voor uw kind een abonnement nemen voor schoolmelk tijdens de lunch (zie: schoolmelk).

Cultuurfonds
Het jongerencultuurfonds heeft als doel voor alle kinderen mogelijkheden te scheppen om deel te
nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek en toneel. Ook voor kinderen van ouders die
het lidmaatschap van een vereniging of benodigde materialen niet kunnen betalen. Deze ouders
kunnen een beroep doen op het Jongerencultuurfonds. Onze ouder-kind adviseur kan
contactpersoon zijn tussen ouders en het cultuurfonds.

Fietsen
Kinderen, die vanwege de afstand op de fiets komen, zetten hun fietsen in of tussen de
fietsenrekken. De fietsenrekken staan aan beide kanten van de school. Wilt u ervoor zorgen dat er
voldoende plaatsen overblijven voor de kinderfietsen. Als ouder kunt u uw fiets voor korte tijd ook
tegen het hek zetten. Op het schoolplein loopt u en uw kind met de fiets in de hand.

Fotograaf
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf langs. Ieder jaar wordt er een groepsfoto gemaakt en een
portretfoto. U krijgt bericht wanneer de schoolfotograaf langskomt.

Gevonden voorwerpen
Wat we vinden, bewaren we, maar het scheelt enorm als de naam van uw kind in jassen, tassen en
laarzen staat. Vooral spijkerjasjes zien er allemaal hetzelfde uit en kinderen herkennen niet altijd hun
eigen jas.
Als u iets kwijt bent vindt u het meestal in de rieten manden in de hal bij de hoofdingang. Vlak voor
iedere vakantie worden deze geleegd. Overgebleven spullen gaan naar een goed doel. Sieraden,
sleutels en ander klein spul ligt bij de conciërge of hangt in de teamkamer in de doorzichtige zak aan
het raam.

GGD jeugdgezondheidszorg
Ouders worden door de GGD gedurende hun schoolcarrière opgeroepen voor de volgende
onderzoeken;
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• Het preventief onderzoek (PGO) voor 5 jarige. Op uitnodiging van de sociaal-verpleegkundige wordt
gekeken naar gezondheidsaspecten op het gebied van groei, psychosociaal functioneren en
experimenteergedrag.
• Het preventief onderzoek (PGO) voor 10 jarige. Uw kind krijgt een lichamelijk onderzoek en de
ogen en het gehoor worden getest. Tijdens dit onderzoek kunt u allerlei vragen over uw kind stellen.
• De herhalingsvaccinaties tegen BMR en DTP.
Kinderen die vaccinaties gemist hebben, kunnen deze op de vaccinatiespreekuren inhalen.
Met vragen over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd terecht bij de jeugdverpleegkundige
Leontine Mulder.
Onze schoolarts is Samira Ben Said-Bouyeri en de jeugdverpleegkundige is Leontine Mulder. Onze
jeugd psycholoog is Tessa van der Sluis en onze ouder-kind adviseur is Nina Boland (zie: ouder-kind
adviseur).
Het adres van de OKT is:
Everweertsplantsoen 3A
1069 RK Amsterdam
tel.nr.: 020 555 5961
email: deakernieuwsloten@oktamsterdam.nl
De GGD geeft richtlijnen voor het omgaan met besmettelijke ziektes. Wanneer wij een besmettelijke
ziekte op school constateren, handelen wij volgens deze richtlijnen.

Hand geven
Als de kinderen ’s morgens op school komen, krijgen ze bij de deur een hand van een teamleider,
schoolleider of conciërge. In de klas geven de kinderen ’s morgens hun leerkracht in de klas een hand
en bij het afscheid om 14.30 uur.

Honden
Hoe lief ze ook zijn, ze mogen niet op het schoolplein en niet in de school.

Hoofdluis
Nare beestjes die af en toe mee kunnen reizen op het hoofd van uw kind. De school beschikt over
een protocol, waarin staat aangegeven hoe we handelen bij de ontdekking van hoofdluis. Dit is ter
inzage bij de leerkracht van uw kind.
Na elke vakantie worden de kinderen nagekeken door “luizenouders”. Als u hiertegen bezwaar hebt,
kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind.

Kerstfeest
Het kerstfeest wordt op school op verschillende manieren gevierd. We hebben in het verleden
Kerstmis gevierd in de kerk, een kerstdiner gehouden en een vossenjacht door de buurt. Tijdens de
kerstperiode hebben wij ook altijd een gezamenlijk momenten met alle leerlingen en leerkrachten
van de school.

Leerplicht en leerrecht
Vanaf 4 jaar mag een kind naar de basisschool. Leerplichtig is uw kind vanaf de eerste werkdag van
de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar wordt.
Telefoonnummer leerplicht: 020-5180844.
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Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit de volgende leden:
Rudolph Huizinga (ouder)
Frank van der Keij (ouder)
Najet Yacoub (ouder)
Virginia Rouweler (leerkracht
Roxane Dalenberg (Onderwijsondersteunend personeel)
De GMR is samengesteld uit leden, die zijn gekozen uit de ouder- en teamgeledingen van
medezeggenschapsraden van AMOS-scholen.

Mobiele telefoons
In het schoolgebouw en tijdens schooluren zijn de mobiele telefoons uit. Er zijn duidelijke afspraken
tussen de leerkrachten en de kinderen als de telefoon zonder toestemming aan staat. We stellen het
op prijs als ook ouders buiten het schoolgebouw telefoneren. Telefoons worden eventueel alleen
gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

Ontruimingsoefening
Minimaal één keer per jaar ontruimen we zo snel mogelijk de school. We doen dit volgens een
ontruimingsplan onder leiding van de BHV’ers.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die niet vanuit het schoolbudget bekostigd kunnen
worden. Een deel gaat naar verschillende culturele lessen of bezoeken aan bijvoorbeeld jeugdtheater
de Krakeling. Een ander deel zal worden besteed aan onder andere het sinterklaasfeest, kerstfeest,
het paasfeest, eventuele andere vieringen en aan activiteiten voor zowel kinderen als ouders. Ook
het Artis jaarabonnement wordt betaald vanuit de ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar € 40,- per kind. De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders
betalen deze vrijwillig. U wordt verzocht de betaling hiervan via IDEAL te betalen. U ontvangt hier
een bericht over via Social Schools. Ouders, die de ouderbijdrage niet volgens deze afspraak betalen,
worden hierover benaderd door de penningmeester. De oudercommissie kan ervoor kiezen om
kinderen waarvoor niet is betaald van activiteiten uit te sluiten. In dat geval zorgt de school voor een
passende plek binnen de school en een passend onderwijsaanbod.

Oudercommissie
De oudercommissie heeft als doel binnen de school activiteiten te organiseren, die de
onderwijskundige activiteiten aanvullen of ondersteunen. In de school zijn verschillende
werkgroepen actief om deze activiteiten vorm te geven. In veel werkgroepen zit ook een lid van de
oudercommissie. Een andere belangrijke taak van de oudercommissie is het beheer van de
ouderbijdrage.
De oudercommissie wordt gevormd uit afgevaardigden van de verschillende werkgroepen en heeft
een voorzitter en een penningmeester. De oudercommissie vergadert ongeveer een keer in de 6
weken en evalueert de georganiseerde activiteiten, de plannen per werkgroep voor de toekomst en
de financiële stand van zaken.
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Ouder-kindadviseur
Onze ouder-kindadviseur is Nina Boland. U kunt haar bereiken op: 06-30691785 of via
n.boland@oktamsterdam.nl

Pauzehapje
Zoals het er staat, is het ook bedoeld. Een klein hapje, zoals een boterham en fruit of iets te drinken
om weer energie te krijgen. Snoep en chocolade mogen niet gegeten worden en ook frisdranken en
sportdrank gaan weer mee naar huis.

Petten en zonnebrillen
In de klas worden geen petten, mutsen en zonnebrillen gedragen.

Roken
Er wordt in onze school niet gerookt, ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor leerkrachten
en ouders.

Scholierenvergoeding
De gemeente geeft vergoedingen aan ouders met een laag inkomen om daarmee de ouderbijdragen,
schoolreisje en bijvoorbeeld kamp te kunnen betalen. Denkt u voor de scholierenvergoeding in
aanmerking te komen? Meld u dan snel aan.
Informatie: 020-3463684 of www.dwi.amsterdam.nl

Schoolmelk
Campina verzorgt de schoolmelk. Beneden in de hal bij de hoofdingang vindt u extra informatie en
formulieren voor het aanvragen van schoolmelk. U kunt uw kind ook aanmelden via internet:
www.campinaopschool.nl. Zodra u betaald hebt, krijgt de school bericht en krijgt uw kind
schoolmelk.
De schoolcode is: 5312.

Schoolreisje, schoolkamp en thema-excursies
De schoolreis voor de groepen 1/2, groepen 3/4 de groepen 5/6 vinden meestal plaats in de maand
april. Groep 8 organiseert zijn eigen schoolreis. De datum en bestemming zijn nog niet bekend. Het
schoolreisje kost 28,- euro. U wordt hierover later in het schooljaar geïnformeerd.
Groep 7 gaat vijf dagen op schoolkamp naar Bladel. Hiervoor is een aparte voorlichting voor de
ouders van deze groep. De datum van het schoolkamp wordt met u op een later tijdstip
gecommuniceerd.
Voor andere excursies in het kader van thema’s maakt de school gebruik van het Voucherbudget, dat
de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt. Voor het vervoer stelt de oudercommissie jaarlijks twee
scholierendagkaarten ter beschikking. Gaat de groep vaker weg, dan wordt u als ouder gevraagd €2,mee te geven voor een scholierenkaartje.
Wanneer een groep op stap gaat, vragen we altijd een aantal ouders om te helpen bij de begeleiding.
De leerkracht bepaalt welke ouders er mee gaan.

Schooltijden en het in en uit gaan van de school
Op de Odyssee werken we met een continurooster. De dag voor de kinderen is van 8.30 uur tot 14.30
uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. NB: Bij een
studiemiddag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij!
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Onze lessen beginnen om klokslag half 9. De eerste bel gaat om 8.25 uur. De tweede bel gaat om
8.28 uur, dat is het moment om afscheid te nemen en de school te verlaten. Zorgt u ervoor dat uw
kind bij de tweede bel in de klas zit? Bent u na 8.30 bij de klas dan wacht u met uw kind tot de
leerkracht een teken geeft dat het kind naar binnen kan komen. Dit doen we om de lessen zo min
mogelijk te verstoren. Kinderen, die na 8.30 uur in de klas komen, zijn te laat en worden als zodanig
genoteerd.
De kinderen van groep 1/2 worden aan het eind van de schooldag door hun ouders bij de klas
opgehaald. De groepen 3 en 4 komen om 14.30 uur naar buiten met hun leerkracht, waar ze door
hun ouders op een vaste plek buiten de school worden opgehaald. Als het kind de leerkracht een
hand heeft gegeven, mag u het kind meenemen. Kinderen van de groepen 6 t/m 8 geven de
leerkracht een hand bij de klassendeur en gaan zelfstandig naar buiten en zonder toezicht van de
leerkracht naar huis. Als u een keer niet op tijd bent om uw kind op te halen, belt u dan even. We
houden kinderen altijd bij ons tot u er bent, tenzij (groep 5 t/m 8) u ons heeft laten weten dat zij
alleen naar huis mogen.

Schooltuinen
De schooltuinlessen duren 3 seizoenen. Kinderen beginnen in groep 6 met het werken op de
schooltuin. Eerst krijgen zij een aantal binnen lessen, vervolgens krijgen zij een eigen tuin waarop zij
allerlei gewassen zaaien en poten. In groep 7 gaan de buitenlessen verder en kunnen de kinderen
van hun tuin oogsten. Deelname aan de schooltuinen wordt betaald door het stadsdeel.

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen bieden wij alleen aan voor de ongediplomeerde kinderen. Zij krijgen de
mogelijkheid om in groep 5 hun A-diploma te behalen. De zwemles zal aan het einde van de
schooldag starten. Het schoolzwemmen is in het Sloterparkbad. Ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor vervoer en toezicht. Er gaat geen leerkracht mee.

Sinterklaas
We weten bijna zeker dat hij komt. We hebben de Sint uitgenodigd.
Hoe hij komt, is elk jaar een grote verrassing. De oudercommissie helpt Sinterklaas met het betalen
van de cadeautjes voor groep 1 t/m 8. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken ook lootjes, kopen zelf
een cadeautje en maken daar een surprise en een gedicht bij. In de Sinterklaasperiode mogen alle
leerlingen ook een keer hun schoen zetten.

Sint-Maarten
Op 11 november is het Sint-Maarten. Wij gedenken Sint Maarten op die dag. De kinderen van de
groepen 1 t/m 5 maken een mooie lampion en we lopen een rondje door de donkere school.

Sirene
De Sirene is onze maandelijkse nieuwsbrief, die elke eerste maandag van de maand verzonden wordt
via Social Schools. De Sirene staat ook op de website van de Odyssee.

Sponsoring
We overwegen zorgvuldig aan welke gesponsorde activiteiten we meedoen en wat we mee naar huis
geven. Wettelijke richtlijnen voor sponsoring zijn ter inzage bij de schoolleiding.

Sportfonds
Ieder kind moet kunnen sporten, want sporten is goed voor de sociale, fysieke en mentale
ontwikkeling. Lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen om te sporten, b.v. omdat ouders het
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lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen. Deze ouders kunnen een beroep doen op
het Jeugdsportfonds. Onze ouder – kind adviseur is contactpersoon zijn tussen ouders en het
sportfonds.

Social Schools
We versturen de informatie naar de ouders zoveel mogelijk via onze digitale nieuwsvoorziening
SocialSchools. Elk gezin ontvangt voor elk kind een code om een persoonlijk account te activeren of
een broertje/zusje toe te voegen in het account.

Tandarts
De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. Zij laat ruim van tevoren weten wanneer ze
komt en wij laten u dit weten via de Sirene.
Onze tandarts is ‘Jeugdtandverzorging’
Adres van de schooltandarts:
Jeugdtandverzoring
Marius Bauerstraat 30
1062 AR Amsterdam
tel. 020-6166332

Verjaardagen
Het is feest als uw kind jarig is. Uw kind wordt toegezongen in de eigen groep en mag trakteren.
Daarna krijgt uw kind een verjaardagskaart waarmee het de klassen rond mag. Dit mag alleen op de
verdieping waar de klas is (maximaal 8 lokalen).
We hebben afgesproken dat er bij voorkeur geen snoep wordt uitgedeeld, maar een gezonde
traktatie of een klein cadeautje. We vragen u nadrukkelijk de traktatie klein te houden! Ook de
leerkrachten willen graag iets gezonds of... niets.
Zie voor info: www.traktatietips.nl, www.partykids.nl, www.genysoeteman.nl

Voorschool
Wij hebben geen aangesloten voorschool. Wij kiezen ervoor om alle voorscholen en
kinderdagverblijven gelijk te behandelen. We plaatsen de kinderen volgens het gemeentelijke
toelatingsbeleid. Meer informatie over voorrangsregels kunt u vinden op de website van de
gemeente Amsterdam.

Verlof
Dat willen we allemaal wel eens. Lekker op vakantie buiten het seizoen om, een zomervakantie van
acht weken of een midweek aangeboden door opa en oma. We kunnen heel veel redenen bedenken,
maar de enige wettelijke reden is verlof wegens buitengewone omstandigheden of een verklaring
van de werkgever waarin staat dat u op geen ander tijdstip 10 aaneengesloten dagen vakantie kunt
opnemen. Voor alle vormen van verlof voor kinderen vanaf 5 jaar moet toestemming worden
gevraagd aan de schoolleiding, die zich moet houden aan de wettelijk vastgestelde kaders. Een
aanvraag voor verlof langer dan 10 dagen, wordt altijd voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.
Verlof, afgezien van onverwachte gebeurtenissen, moet minimaal vier weken van tevoren worden
aangevraagd. De afdeling leerplicht in dit stadsdeel voert hierin een streng beleid. Meer informatie
vindt u in het algemene gedeelte van deze schoolgids. Zie voor uitgebreide informatie het kopje
’verlof’ en 'verzuim' in de schoolgids.
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Verzekeringen en aansprakelijkheid
Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOSongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd. Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets) valt niet
onder de dekking van de AMOS-ongevallenverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief
zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door onrechtmatig
handelen. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een losliggende
stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen steeds maar niet
worden verholpen. Of bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht.
Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft
wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en
wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelfverantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Waardevolle spullen
Bij voorkeur nemen kinderen geen waardevolle spullen (tablets, mobiele telefoons, e.d.) of geld mee
naar school. De school is niet aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal. Dit geldt ook voor
meegenomen speelgoed.

Zieke kinderen
Wanneer uw kind ziek is, vergeet u dan alstublieft niet om uw kind ziek te melden via de app van
Social Schools. Het is heel belangrijk dat u dit doet voor 08.15 uur, omdat wij anders niet weten wat
er aan de hand is en ons zorgen maken. Afwezige kinderen worden op een absentenlijst vermeld.
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Weten wij niet waar een kind is, dan gaan we dat uitzoeken en zullen wij bellen. Als uw kind langer
dan drie dagen ziek is, belt de leerkracht om te vragen hoe het gaat. U mag zelf natuurlijk ook bellen.

Zieke leerkrachten en leerkrachten die verlof hebben
Het komt voor dat een leerkracht afwezig is door ziekte of een vorm van verlof. Wij doen er dan alles
aan om de klas te bemannen met een leerkracht. Als deze niet voorhanden is dan komt het voor dat
we een onderwijsassistent voor de groep zetten. Ook wordt er wel gebruik gemaakt van invallers met
een creatieve achtergrond die een dag een workshop komen geven. In uiterste geval proberen we de
groep te verdelen over andere groepen. Als dit allemaal niet meer lukt, moeten we soms besluiten
dat we een groep niet op kunnen vangen en vragen u dan de kinderen thuis te houden.
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