Beste oriënterende ouders/verzorgers,
De inschrijfprocedure op de St.-Victorschool is als volgt:
U maakt telefonisch een afspraak met de directeur. De afspraak duurt ongeveer drie kwartier en
omvat een verhaal over de school, eventuele vragen worden beantwoord en u krijgt een rondleiding
door de school.
Na afloop krijgt u de schoolgids en een inschrijfformulier mee naar huis. Uw kind wordt ingeschreven
als u het volledig ingevulde en ondertekende formulier retourneert mét een kopie van een officieel
bewijsstuk waarop het sofi-nummer staat.
Via uw opgegeven emailadres ontvangt u een bevestiging van inschrijving. U kunt het
inschrijfformulier ook downloaden van de site.
Vier weken voor de vierde verjaardag wordt u door de groepsleerkracht van groep 1 gebeld. Deze
stelt zich aan u voor en samen worden een dagdeel gepland waarop uw kind kan komen wennen.
Tijdens dit wennen krijgt u uit handen van de kleuterjuffrouw een leuk welkomstboekje waarin u
maar ook uw kind alle nieuwigheden kan bekijken. De dag na de vierde verjaardag begint de echte
eerste schooldag en kan het wennen aan het schoolritme echt beginnen.
Het inschrijfformulier vindt u onder het kopje 'downloads'.

Verlof
Op 1 januari 2012 is de leerplichtwet gewijzigd. Vanaf dat moment heeft de Inspectie van
het Onderwijs demogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen, wanneer de directeur van
de school de leerplichtwet overtreedt.
Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling
(en de ouders). De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit
bij de inspectie. De leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aan op het
(verzuim)gedrag en de inspectie kan de directeur van de school of instelling een bestuurlijke
boete opleggen. Om uzelf en de school niet in problemen te brengen, verzoeken wij u
daarom vriendelijk om alleen verlof aan te vragen als dit volgens de leerplichtwet mag.
Hierbij gaat het altijd om zgn. “zwaarwichtige omstandigheden” die omschreven zijn in de
wet.
Voor de volledigheid hierbij de regels van de leerplicht op een rijtje:
De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties.
De enige uitzondering op deze regel is als het gezin tijdens één van de schoolvakanties niet
twee weken aansluitend op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van
(één van) de ouders. Voor de toezegging voor dit verlof is een werkgeversverklaring
noodzakelijk.
Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige
omstandigheden) is er verlof mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:
· Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
· Huwelijk van bloed- of aanverwanten met kopie van uitnodigingskaart;

· 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten met kopie
van uitnodigingskaart;
· Verhuizing van het gezin;
· Bepaalde religieuze feesten;
· Aantal uur/week ter voorkoming van overbelasting kinderen (tot 6 jaar);
· Diploma-uitreiking;
· Talentontwikkeling;
Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:
· Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);
· Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan de het land van herkomst;
· Vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden;
· Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
· Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
· Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.
Voor het aanvragen van verlof kunt u een formulier ‘Aanvraag extra verlof’ downloaden van
de website onder het kopje downloads of ophalen bij de administratie/directie, op school.
Lever dit ingevulde formulier vroegtijdig in op school. De directeur beslist over uw aanvraag.
Wanneer de directeur of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u
bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de directie van de
school. De directie zal dan nogmaals naar uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet
eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen
schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen. Wanneer ouders
voor meer dan 10 dagen per jaar vrijstelling aanvragen, is de schooldirecteur verplicht de
aanvraag aan de leerplichtambtenaar van de gemeente voor te leggen. Deze beslist of de
aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

Oktober 2013
We merken dat er regelmatig kinderen ‘ongeoorloofd afwezig’ zijn. Te laat komen is hier ook
een voorbeeld van…
Over ongeoorloofd verzuim, waarmee we o.a. bedoelen: ‘buiten de vakanties op vakantie
gaan…’ geldt het volgende: School is verplicht dit te melden bij Leerplicht. U krijgt hiervoor
een boete van 75 euro per kind per dag. De waarschuwing die u eerst krijgt, geldt voor het
eerste dagdeel. Daarna start de boete al dezelfde dag.
Dit is niet om u bang te maken, maar hopelijk kunnen wij u in laten zien hoe belangrijk de
onderwijstijd van uw kinderen is.
Wij hopen dat wij op uw medewerking mogen rekenen.
Met vriendelijke groet,
Maaike van der Gaag

