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Verzuim  

Van Teamleider Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost: Alle kinderen in 
Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 

buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het 

nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld 
eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) 

thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de 
leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal. 
 

Uitslag enquête  
Voor de herfstvakantie hebben we een enquête uitgezet onder ouders en 

leerkrachten en vroegen we naar de eerste bevindingen t.a.v. het ingevoerde 

continurooster. Dit was om te peilen hoe het tot nu toe gaat en om tips te 
krijgen om te verbeteren.  140 ouders hebben deze vragenlijst ingevuld en dat is 

66% van al onze ouders. De eerste vraag was of men tevreden is met het 
continurooster. 38.5% geeft aan daar helemaal mee eens te zijn en 43.5% zegt 

hier mee eens te zijn. Een beetje mee eens zegt 9% en beetje oneens 3.5%. 
Mee oneens of helemaal mee oneens zegt in totaal 5.5% van de ouders die de 

lijst ingevuld heeft. 
De belangrijkste redenen om tevreden te zijn is de rust die het geeft en de tijd 

na school. Belangrijkste reden voor minder tevreden of ontevreden is met name 
de tijd die de kinderen hebben om hun brood op te eten. De tips die we kregen 

gingen dan ook vooral over de lengte van de pauze en het toezicht op het opeten 
van brood en drinken. Andere praktische tips hadden vooral te maken met het 

plaatsten van koelkasten.  
Een aantal ouders vraagt zich af of we de woensdagmiddag en vrijdagmiddag 

kunnen ruilen en of we niet naar 5 gelijke dagen moeten. Deze zaken zijn NIET 

aan de orde.  
Van de collega’s heeft 80% de enquête ingevuld en men is positief. 45% geeft 

aan helemaal tevreden te zijn, 40% tevreden en 15% een beetje tevreden. 
Leerkrachten zien dat het gezamenlijk buiten spelen goed gaat. Het eten in de 

klas is een sociaal gebeuren al zien leerkrachten ook dat het voor sommige 
kinderen lastig is alles op te krijgen. De tijd na school die er is voor werk en 

overleg bevalt leerkrachten prima.  
De komende tijd zullen er wat kleine zaken veranderen zoals het ophangen van 

een zoemer bij het grasveld. We zullen extra koelkasten plaatsen en met de 
kinderen bespreken hoe te handelen na het buiten spelen. De voeten moeten 



 
 

 

namelijk goed gestampt en geveegd worden om ervoor te zorgen dat het zand 
buiten blijft. 

 
De totale uitslag wordt besproken met de leerlingenraad en de 

ouderklankbordgroep. 
 

Foto’s op social media 
Als school hebben wij toestemming om foto’s te maken en deze te plaatsen waar 

we nodig achten. Wij nemen altijd even contact met ouders op als dit voor 
bijvoorbeeld reclame voor de school is zoals posters of spandoek. 

Als ouder maak je ook wel eens foto’s bij activiteiten en uitstapjes. Foto’s 
waarop andere kinderen als die van jezelf staan mag je niet plaatsen op social 

media of iets dergelijks. Dit is in het kader van de wet op privacybescherming. 

 
Verkeer 

De verkeerssituatie rondom de school vraagt veel aandacht! We zijn constant in 
overleg met de uitvoerders en gemeente om de situatie zo veilig mogelijk te 

houden. Het vraagt echter ook veel oplettendheid van u als ouders en onze 
kinderen. Bespreekt u dit thuis? Onze brigadiers doen hun uiterste best om bij te 

dragen aan veilige oversteek, ook zij kunnen uw hulp bij het oversteken 
gebruiken. In week 45 gaat de kruising Heilaren/Torenstraat/ Hommelsedijk/ 

Steen- en Stokstraat dicht. De school blijft voor voetgangers bereikbaar. In de 
Torenstraat komt een oversteekplaats. Er wordt gezocht naar een alternatieve 

ingang voor de parkeerplaats bij Avesteijn. De kruising bij Ritchie is dan weer 

open. 
 

Ouderraad 
Ouders van onze school wordt gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage te doen 

aan de ouderraad. Veel ouders hebben een machtiging getekend. Bij deze de 
oproep aan de ouders die geen machtiging hebben afgegeven of zij eraan willen 

denken om dit geld over te maken. Alvast bedankt hiervoor.  

Het jaarverslag van de oudervereniging heeft op de 2 informatieavonden ter 

inzage gelegen. Ook voor het afgelopen schooljaar is dit weer goedgekeurd door 
de ouders.  Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar ov@paletdinther.nl  

M.R. 
Op donderdag 12 oktober heeft de MR voor de eerste keer dit 

schooljaar weer vergaderd. Onze MR heeft met ingang van dit schooljaar een 
nieuwe samenstelling. We willen graag de nieuwe rolverdeling van de MR bij u 

kenbaar maken:  

Voorzitter: Bo Bok 

Vicevoorzitter: Edwin Kemps  

Penningmeester: Ad van Kester  
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