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en facebookpagina

Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand de dertiende Seinvlag. In de Seinvlag vindt u
belangrijke informatie vanuit de directie van OBS ’t
Kofschip.
In deze editie komt aan de orde:
-

Inleverdata inschrijfformulieren Santa Run
Verwarming/binnenklimaat
Verlofaanvragen en te laat komen

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Inleverdata inschrijfformulieren Santa Run
Een aantal kinderen hebben de inschrijfformulieren voor de Santa Run al ingeleverd.
Natuurlijk hopen we dat er nog veel meer kinderen en volwassenen voor ons groenere
schoolplein mee zullen lopen. De inschrijfformulieren ontvangen wij het liefst voor 7 maar
uiterlijk 12 december, zodat wij de organisatie op de hoogte kunnen brengen van het aantal
benodigde kerstpakken.

Verwarming/binnenklimaat
Vorig weekend is de warmte-installatie van onze school vervangen. Dit is een onderdeel van
het plan om scholen binnen Stichting OPOPS te verduurzamen. Voor onze school is de
volgende stap het uitlezen van de gegevens die door de diverse blauwe meters zijn verzameld.
Op basis van deze gegevens zullen adviezen worden gegeven en uitgevoerd om het
binnenklimaat op het gebied van o.a. temperatuur en luchtvochtigheid te verbeteren. Ook de
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lichtsituatie vraagt om actie. Door het witten van de muren en plafonds is deze al sterk
verbeterd. In de eerste maanden van 2019 zal echter ook ledverlichting worden geplaatst.
Daarnaast komt er een nieuwe stroom-verdeelkast waardoor we later in 2019 zonnepanelen
op ons dak kunnen plaatsen en aansluiten.

Verlofaanvragen en te laat komen
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met onze nieuwe consulent Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten. I.v.m. de verlofaanvragen die ik moet beoordelen heb ik met hem gesproken
over de richtlijnen met betrekking tot extra verlof. Ook is het belang van op tijd op school
komen van kinderen besproken. Ik neem u graag mee in de huidige wet- en regelgeving.
Extra verlof
Het aanvragen van extra verlof geldt voor kinderen van 5 jaar en ouder. Dan zijn zij immers
leerplichtig. Ouders kunnen bij de directeur een aanvraag indienen voor extra verlof. Enerzijds
voor gewichtige omstandigheden, waarbij het moet gaan om omstandigheden buiten uw wil
om. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een bruiloft of begrafenis. U kunt het verlof
middels een aanvraagformulier bij de directeur aanvragen. U dient hierbij een bewijsstuk te
overleggen. De directeur mag uw verlofaanvragen t/m 10 dagen in behandeling nemen. Zij
moet zich daarbij echter wel houden aan de regels van de Leerplichtwet (1969).
Als u op basis van de specifieke aard van uw beroep geen twee weken aaneengesloten op
gezinsvakantie kunt in alle schoolvakanties is het mogelijk om voor 1 keer per schooljaar 2
weken verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties aan te vragen bij de directeur. Bij het
begrip specifieke aard van het beroep moet u denken aan seizoensgebonden
werkzaamheden, in een bedrijfstak die een piekdrukte kent, waardoor het voor het gezin
feitelijk onmogelijk is om die periode een vakantie op te nemen.
De Onderwijsinspectie controleert of scholen op de juiste wijze omgaan met verlofaanvragen.
Als dit niet het geval is kan de Schoolinspectie een boete opleggen. De directeur kan Leerplicht
en Voortijdig Schoolverlaten om advies vragen bij de verzoeken die zij ontvangt voor extra
verlof. Via de website www.dienstgezondheidjeugd.nl kunt u de folder "extra
verlof/vrijstelling geregeld schoolbezoek" lezen.
Te laat komen
Ouders zijn totdat hun kinderen 12 jaar worden geheel verantwoordelijk voor het op tijd
komen van hun kinderen. Te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Mocht het
zo zijn dat uw zoon/dochter regelmatig te laat komt dan nodigt de school u uit voor een
gesprek. Samen wordt bekeken hoe de situatie kan worden verbeterd.
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