
 

Nieuwsbrief  

01 februari 2023 

Kalender februari 

 

Wo 1 Toetsweek   Vrij 17 

Carnaval op De WestWijzer 

Studiemiddag: alle kinderen 

vanaf 12.00 uur vrij. 

Do 2 

Studiemiddag : alle kinderen 

vanaf 12.00 uur vrij.   Za 18   

Vrij 3     Zo 19   

Za 4     Ma 20 

Deze week 10 minuten 

gesprekken 

+ 

Deze week sluiting thema 3. 

Zo 5     Di 21   

Ma 6     Wo 22   

Di 7     Do 23   

Wo 8     Vrij 24   

Do 9     Za 25   

Vrij 10     Zo 26   

Za 11     Ma 27 Voorjaarsvakantie 

Zo 12     Di 28   

Ma 13 Kijkje-in-de-klas week         

Di 14           

Wo 15 Rapport mee         

Do 16           

 

 

 

 



Nieuws uit de school 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste schoolmaand van 2023 is alweer voorbij. 

Helaas worden ook wij geconfronteerd met ziekte van leerkrachten en kinderen. 

Tot nu toe heb ik dit schooljaar maar twee keer een klas een dag naar huis moeten sturen omdat er 

geen vervanging was. Veelal hebben we het intern op kunnen lossen. Ik wil u echter vragen Parro  

’s morgens goed in de gaten te houden. Er is dus helaas kans dat een klas thuis moet blijven, omdat er 
geen leerkracht beschikbaar is en er ook geen invallers beschikbaar zijn. 

 

MFA Westwoud 

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de vertraging in het aanbestedingstraject van de MFA 

Westwoud. Hoewel dit een domper is gaan we door met de voorbereidingen voor de inrichting van 

de nieuwe school. 

Hieronder nogmaals de tekst die ik u namens de projectleider toegezonden heb: 

MFA Westwoud: stand van zaken aanbesteding 
In 2022 is gestart met een nationale niet-openbare aanbesteding van de MFA in Westwoud. Vlak voor 
de kerstvakantie zijn – na de beoordeling van de kwaliteit – de inschrijfbiljetten geopend. Op basis 
van prijs/kwaliteit (EMVI) heeft één aannemer de aanbesteding gewonnen. Het werk is voorlopig 
gegund aan deze aannemer. Uit de financiële aanbieding blijkt echter dat het beschikbaar gestelde 
budget ontoereikend is. 
  
Op dit moment wordt berekend hoeveel aanvullend budget beschikbaar gesteld moet worden door de 
gemeente Drechterland en welk deel voor woningstichting Het Grootslag is. Daarnaast gaan wij met 
een zogenoemd verificatiegesprek met de aannemer nog bekijken waar mogelijke besparingen te 
behalen zijn. Zodra er duidelijkheid is over het benodigde aanvullende budget voor het deel van de 
gemeente, wordt een voorstel hiervoor ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Wanneer de raad het aanvullende krediet beschikbaar heeft gesteld en ook bij de woningstichting 
groen licht is gegeven, kunnen wij het werk MFA Westwoud definitief gunnen aan de aannemer.   
 

Wat meubilair betreft gaan we bij nog één leverancier kijken. Daarnaast bezoeken we ook andere 

scholen om te horen hoe hun nieuwe meubilair bevalt en of er tips zijn waar we rekening mee 

zouden kunnen houden. 

Ondertussen krijgen we tijdens teambijeenkomsten steeds meer concreet wat voor meubilair we 

willen en wat we nodig hebben. In de school komen twee leerpleinen, gescheiden door een glazen 

panelenwand. Het leerplein dat bij de onderbouwlokalen ligt zal specifiek voor de onderbouw 

ingericht worden met speelhoeken en een bibliotheek voor de onderbouw. Op het leerplein van de 

bovenbouw komt ook een bibliotheek en worden plekken gecreëerd voor samenwerken en 

zelfstandig werken. Daarnaast zal er, op verzoek van de leerlingen, een chill-plek gemaakt worden. 

 



Verlof aanvragen 

Er worden op het moment veel verlof aanvragen door u ingediend voor een dagje extra vrij. Dit kan 

niet altijd gehonoreerd worden. De overheid heeft het verzuimbeleid als speerpunt en controleert 

strenger of het verlof dat gegeven wordt wel geoorloofd is.  

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u uitgebreid de informatie van de leerplichtambtenaar over dit 

onderwerp. In het kort komt het erop neer dat vakantieverlof buiten de schoolvakanties om alleen 

verleend kan worden als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens schoolvakanties of als de 

aard van uw beroep geen vakanties toelaat tijdens de schoolvakanties. 

Verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden gaat om bijvoorbeeld doktersbezoek, verhuizing, 

huwelijksjubilea en dergelijke. Dit soort verlof wordt gewoonlijke uiteraard wel verleend. 

Mocht u verlof willen aanvragen dan kunt u bij mij een formulier ophalen. 

Rapporten en oudergesprekken 

Woensdag 15 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week van 20 februari zijn 

de oudergesprekken. Alle ouders worden uitgenodigd voor dit rapportengesprek. U hoort van de 

leerkracht van uw kind vanaf wanneer u zich via Parro kunt inschrijven. 

 
Marianne Miedema 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Jarigen februari 
 
  2-2      Kay 
  4-2      Levi 
  6-2      Twan 
9-2      Lizzy 
11-2    Nina             
13-2    Lianne 
            Lieke 
25-2   Marthijn 
28-2    Faylina 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fleurtiek.nl/ballon-happy-birthday-standaard.html


Regels vakantieverlof en bijzonder verlof. 

Via leerplicht ambtenaar.  

Vanaf 2021 

Onderstaande tekst is aangeleverd door de leerplichtambtenaar. 

 

Vakantie verlof  

 

Vrijstelling vanwege vakantie buiten de schoolvakanties vanwege beroep van één van de 

ouders (artikel 11 onder f Lpw 1969).  

Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 

(Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke 

beroep van één van de ouders, eenmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor 

ten hoogste tien schooldagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de 

eerste twee lesweken van het schooljaar.  

Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen. Bij het begrip ‘specifieke 

aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient 

voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. 

werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin 

feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te 

voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot 

onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat 

gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is 

onvoldoende. Zie ook de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere 

gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969, www.wetten.nl  
 

Aandachtspunten  

- Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.  

- Op tijd aanvragen door ouders/verzorgers;  

- Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan;  

- Maximaal 10 schooldagen aaneengesloten (dus geen losse dagen of twee keer 5 

dagen);  

- Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om mag niet 

volgens de wet  

- Ouders/verzorgers moeten werkgeversverklaring of eigen verklaring overleggen;  

- Reden opgeven waarom geen vakantieverlof opgenomen kan worden in de 

vastgestelde vakantieperioden;  

- De rechter heeft inmiddels gesteld dat; op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie 

moet leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, om voor verlof in 

aanmerking te komen; Soort bewijs: accountantsverklaring  

- Bij meerdere kinderen in het gezin op andere scholen, overleggen met deze scholen en 

hetzelfde besluit nemen;  



- Beslissing ligt bij hoofd van de school;  

- Bij afwijzing van het verlof dit per brief kenbaar maken met bezwaarmogelijkheid 

erin;  

 

Vakantieverlof kan NOOIT betrekking hebben op de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar;  
 

Andere gewichtige omstandigheden. 

 

Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde 

situaties bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. 

Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn 

omstandigheden die niet eerder in de limitatieve opsomming van artikel 11 van de 

Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of 

leerling zijn gelegen. 

Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een 

dergelijke andere gewichtige omstandigheid. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang 

het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar 

niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:  

 

• voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;  

• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden: maximaal 10 dagen;  

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in 

Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 

dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.  

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);  

• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant 

tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.  

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;  

• bij overlijden van bloed- of aanverwant:  

– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;  

– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;  

– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;  

– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.  

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);  

• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum 

van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;  

• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige 

omstandigheden: maximaal 10 dagen.  

Daarbij geldt het volgende:  

• verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de 

school/instelling te worden ingediend. Indien dit een aanvraag t/m 10 schooldagen betreft is 



het hoofd beslissingsbevoegd. Bij meer dan 10 schooldagen moet de leerplichtambtenaar een 

beslissing nemen. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet 

door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;  

• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het 

achteraf tonen van bepaalde bescheiden;  

• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing 

goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;  

• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;  

• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van 

bewijsmiddelen;  

• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee 

weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.  

 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:  

 

• familiebezoek in het buitenland;  

• goedkope tickets in het laagseizoen;  

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;  

• vakantiespreiding;  

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;  

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;  

• kroonjaren;  

• sabbatical;  

• wereldreis/verre reis.  

Aanvragen voor langdurig verlof in verband met een wereldreis of sabbatical kunnen op 

grond van de Leerplichtwet en de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en 

‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 niet worden 

toegekend. In de rechtspraak is uitgemaakt dat er geen sprake is van “gewichtige redenen”. 

In deze situaties dient dus proces verbaal opgemaakt te worden door de leerplichtambtenaar 

en zal het OM vervolgen.  

Indien ouders voor langere tijd in het buitenland verblijven, kunnen zij de leerling wel 

uitschrijven bij school en inschrijven bij een school in het buitenland (niet zijnde een 

wereldschool). Zij zijn dan niet in overtreding. Er dient daarbij een verklaring van het hoofd 

van de betreffende school overgelegd te worden dat de leerling is ingeschreven en de school 

in het buitenland daadwerkelijk bezoekt. 
 

 

 


