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Kalender december
03-12 Sinterklaas
06-12 inspectiebezoek
14-12 vergadering MR
23-12 Kerstviering (zie
berichtgeving hieronder!

Kerstviering
Op donderdag 23 december
houden we ’s morgens op
school een kerstviering. De
kinderen mogen een
bescheiden lunch meenemen
van huis. Deze wordt
aangevuld met traktaties van
de ouderraad. Alle kinderen
zijn om12.30 uur vrij.
De ouderraad is bezig met
een kerstactiviteit (voor
kinderen en ouders) die ’s
avonds buiten gehouden kan
worden. (onder voorbehoud).
Houd hiervoor de avond vrij
tussen 16.30 en 19 uur. Meer
informatie volgt.

foute-kersttruiendag
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Op donderdag 23 december
draagt iedereen die dat leuk
vindt, een kerstout t, foute
kersttrui of gezellige onesie.

Sinterklaas
Op vrijdag 3 december vieren we het sinterklaasfeest op
school. We hebben begrepen dat de goedheiligman
ondanks alle beperkende maatregelen (en mits gezond)
toch van plan is om even naar de Weiert te komen. Er wordt
geen intocht gehouden, maar voor de kinderen is er een
verrassend scenario in school.
De kinderen nemen hun eigen fruit en drinken mee, maar
worden daarnaast ook getrakteerd op enkele lekkernijen.
De kleuters zijn zoals elk jaar om 10.30 uur
vrij. Dit stond niet op de kalender
aangegeven. Mocht u in de problemen
komen met de opvang van uw kind, dan
verzorgen wij de opvang tot 12 uur (laat het
van tevoren even weten aan Martine).
Voor de overige groepen gelden de reguliere
lestijden.

Snottebellenbeleid: thuisblijven of testen
Zoals met u gecommuniceerd is, mogen kinderen ook met
lichte klachten niet meer naar school. Een negatieve zelftest
verandert hier helaas niets aan, omdat de betrouwbaarheid
discutabel is.
De meeste besmettingen vinden momenteel plaats op
basisscholen, en corona bij kinderen beperkt zich vaak tot
lichte klachten. Leerkrachten en ouders kunnen dus moeilijk
het verschil inschatten tussen corona of verkoudheid.
Daarom moeten kinderen thuisblijven of zich laten testen bij
de GGD. Bij een negatieve uitslag van een PCR-test mogen
kinderen met klachten wél naar school. De ouders maken
zelf de keuze om al dan niet een test te laten doen.
Mocht uw keuze zijn om uw kind(eren) te laten testen, dan
kunt u voor uw kind een Digid aanvragen, om sneller de
uitslag te krijgen. website rijksoverheid coronatest kind met
DigiD
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Inspectiebezoek op de Weiert
De onderwijsinspectie onderzoekt eenmaal per vier jaar het bestuur en beoordeelt het bestuur
in ieder geval op de kwaliteitszorg en het nancieel beheer. Binnen het bestuur van stichting
OPO Borger-Odoorn zijn o.b.s. de Weiert en drie andere scholen uitgekozen voor een
veri catie-onderzoek.
Op maandag 6 december komen er daarom twee onderwijsinspecteurs op de Weiert. Er
wordt onderzocht of de sturing op kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. De
inspecteurs leggen klassenbezoeken af, gaan in gesprek met de schoolleider en intern
begeleider over o.a. kwaliteitszorg, veiligheid en leiderschap en hebben ’s middags na
schooltijd een gesprek met enkele leerkrachten.
Omdat dit een veri catie-onderzoek binnen het bestuur betreft, krijgt de school geen eigen
rapport van het bezoek. De terugkoppeling wordt aan het bestuur gedaan, die vervolgens met
de scholen in gesprek gaat over de ontwikkeling.

Tekort invalleerkrachten
Momenteel is er ook in de stichting OPO Borger-Odoorn een tekort aan invalleerkrachten. Dit
komt (behalve door het algemene lerarentekort) ook door het feit dat er veel ziekte is en alle
invalkrachten al zijn ingezet. We proberen alle zeilen bij te zetten: we voegen groepen samen,
soms springt de schoolleider of onderwijsassistent in en we vragen leerkrachten op hun vrije
dag te komen werken. Deze mogelijkheden zijn er echter niet altijd en vanwege de
cohorteringsmaatregel kunnen we sinds deze week geen groepen meer samenvoegen.
Dit betekent dat wanneer een leerkracht ziek wordt, u misschien een mail krijgt met het
verzoek om uw kind(eren) thuis te houden.
We proberen u zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte te brengen, maar soms dient ziekte
zich pas ’s morgens aan. U ontvangt dan een mail en (indien mogelijk) via de klassenouders
een app-bericht. We houden ons aan de volgende afspraken:
ouders met cruciale beroepen kunnen aanspraak maken op noodopvang. Het kind wordt
dan (indien klachtenvrij) in een andere groep geplaatst (we hebben geen extra personeel
voor aparte opvang).
kinderen vanaf groep 5 mogen hun Chromebook tussen 8.00 uur en 8.30 uur ophalen. Op
Classrroom staat welk huiswerk de kinderen kunnen maken. Kinderen hebben op school
geoefend en kennen dit programma.
Indien de leerkracht slechts lichte klachten heeft, krijgen de kinderen thuis online
onderwijs.
Indien er meer dan 1 dag invaltekort is en online onderwijs niet mogelijk is, zullen de
leerkrachten op school van klas wisselen, zodat niet een zelfde klas meerdere dagen achter
elkaar geen onderwijs krijgt.

Verlof aanvragen? Voorkom teleurstelling!
De laatste tijd komen er veel verlofaanvragen binnen die niet gehonoreerd worden, met soms grote
teleurstelling tot gevolg. Daarom vraag ik u om onderstaande informatie nog eens goed te lezen indien
u niet goed op de hoogte was en plannen hebt om bijzonder verlof aan te vragen:
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar
is geworden. De leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te
gaan), maar in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als
de volgende omstandigheden zich voordoen
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Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
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25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag (ten goede van het feest/de
ceremonie, niet voor een weekendje weg)
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in
overleg met directeur
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met
directeur.
Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur
Bijzonder verlof kunt u aanvragen bij de school. Om tijd te creëren voor overleg of eventuele
bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 6 weken van tevoren bij de directeur van de
school binnen te zijn. Dit geldt uiteraard niet in het geval er sprake is van acute omstandigheden.
Vakantie onder schooltijd
De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat
om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de speci eke aard
van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht
worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag
de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat
het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De
verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het
aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.
Meldplicht voor schooldirecteuren
Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling
staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.
Wilt u meer informatie over de leerplichtwet, klik dan op deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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