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Een goed begin 
 
Wij zijn allemaal goed begonnen op 27 augustus. De school is 
officieel geopend door met een mooiste paar schoenen het 
nieuwe schooljaar in te stappen. De eerste weken van het 
schooljaar staan altijd in het teken van het sociale stuk. In 
alle groepen wordt er daarom, naast de gewone lessen, veel 
aandacht besteed aan Kanjertraining met als doel de sfeer in 
de groep zo goed mogelijk te maken. 
Uitleg over de Kanjertraining kunt u vinden in de bijlage. 
 
 
Bellen in de ochtend 
 
De bel gaat ’s ochtends om 08.25 uur. Alle 
kinderen gaan dan naar binnen. Om 08.30 
moeten alle kinderen in de klas zijn, zodat we 
op tijd kunnen starten met de les. Zorgt u er 
alstublieft voor dat de kinderen op tijd op 
school zijn. 
 
 
Ziektemeldingen 
 
Wanneer uw kind ziek is en daarom niet naar school kan 
komen, vragen wij u uw kind op tijd af te melden. 
U kunt dat doen door ‘s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur 
naar school te bellen. 
 
Verlofaanvragen en leerplicht  
 
Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De 
naleving van de regels betreffende het extra verlof krijgen 
dan ook steeds meer belangstelling van leerplicht en de 
media. De afspraken die hier over gaan staan in de 
Leerplichtwet en ook wij moeten deze regels volgen. Wanneer 
een kind zonder toestemming van de schoolleiding of 
leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd 
schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de 
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist 
of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel 
een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, 
kan de school ook een proces-verbaal krijgen. Daarom willen 
wij de regels omtrent het aanvragen van extra verlof nog 
eens onder uw aandacht brengen. Wij verwijzen u hiervoor 
naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een nieuw 

(e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 

 
 

 

 

 

 

Emailadressen 
 
Elke groep heeft een emailadres. Dit mailadres is toegankelijk 
voor alle leerkrachten van de desbetreffende groep. Ook 
berichten van en naar de klassenouders gaan via dit adres. 
 
Aan de groepsmail zijn wel een aantal voorwaarden 
gekoppeld: 
- het is voor communicatie met ouders en leerkrachten 

- het gaat hier om korte en zakelijke feitjes 

- gevoelige zaken willen we graag mondeling bespreken 

- ziekmelding alleen telefonisch 

 

groep 1-2a@zevensprong.nu 

groep 1-2b@zevensprong.nu 

groep3@zevensprong.nu 

groep4@zevensprong.nu 

groep5@zevensprong.nu 

groep6@zevensprong.nu 

groep7@zevensprong.nu 

groep8@zevensprong.nu 

Mailadres directie: r.kwak@veluwseonderwijsgroep.nl 

Mailadres administratie: administratie@zevensprong.nu 

Mailadres intern begeleider: zevib@veluwseonderwijsgroep.nl 

Medezeggenschapsraad: zevmr@veluwseonderwijsgroep.nl 

Ouderraad: zevor@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

Gymrooster de Zevensprong 

Op deze momenten graag uw kind gymkleding meegeven 

(shirtje/broekje/gympakje/gymschoenen) 

 

Groep 3 maandag en vrijdag 

Groep 4 vrijdag en een verlengde pauze i.p.v. twee keer   

               gymmen 

Groep 5 woensdag en vrijdag 

Groep 6 dinsdag en vrijdag 

Groep 7 donderdag en vrijdag 

Groep 8 maandag en vrijdag 

 

Algemene ouderavond: dinsdag 11 september 

 

Op dinsdag 11 september is er weer de jaarlijkse 

ouderavond. 

Tijdens deze avond presenteren OR, MR en team zich. Ook 

wordt er in de groepen uitgelegd hoe er wordt gewerkt. Het 

is belangrijk voor u dat u weet wat er precies in de groep van 

uw kind(eren) gebeurt. We zien u graag dinsdag de 11e! 
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Een nieuw schooljaar — nieuwe plannen 

Om de vier jaar maken we een schoolplan, maar elk jaar een 
jaarplan. Het komende schooljaar gaan we o.a. aan de slag 
met: 

 Versterken van de doorgaande lijn en samenwerking 
met het kinderdagverblijf 

 Verder implementeren van de methode Schatkist bij de 
kleuters 

 Meerbegaafde leerlingen uitdaging bieden 

 Veel aandacht voor het leesonderwijs (zowel technisch 
lezen als begrijpend lezen) 

 Nieuwe methode voor wereldoriëntatie voor de groepen 
3 tot en met 8 

 Zorg dragen voor heldere afspraken en naleving ervan 
aangaande gedrag in de klas 

 Openstellen van het ouderportaal van Parnassys 

 Aandacht voor verdere implementatie van het 
continurooster 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ruud van den Heuvel, 33 jaar en woon samen 
met mijn vrouw en kinderen in Apeldoorn. Voordat ik mijzelf 
liet omscholen tot leerkracht, heb ik geruime tijd een eigen 
onderneming gehad, te weten de Charly aan de 
Deventerstraat. Nu, een kleine drie jaar verder, heb ik de 
studie achter mij gelaten om (eindelijk) aan de slag te 
kunnen als leerkracht. Ik kijk er enorm naar uit om samen 
met alle betrokkenen er een bijzonder mooi jaar van te 
maken! 

Stagiaires 

Floor Hogt en Noor Schotpoort zijn beiden tweedejaars 
studenten onderwijsassistente.  
Floor loopt stage in groep 4 op maandag en dinsdag. Noor 
loopt ook op maandag en dinsdag stage, maar dan in groep 
6. 
Floor en Noor, veel succes en een fijne tijd op de 
Zevensprong. 
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Adviesgesprekken groep 8 

Hierbij wil ik u informeren over de gesprekscyclus in groep 8. 

Voorgaande jaren was het gebruikelijk om in groep 8 eerst 
een pré-advies te krijgen in oktober/november en daarna 
definitief advies in januari/februari. 

Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben we ervoor gekozen 
om eind groep 6 al voorzichtig aan te geven aan welk 
uitstroomprofiel we denken. Eind groep 7 wordt een pré-
advies gegeven. 

Een pré-advies in groep 8 in oktober/november is daarom 
overbodig geworden. De adviesgesprekken (definitief advies) 
zullen net als andere jaren in januari/februari plaatsvinden. 

We spreken elkaar uiteraard al wel tijdens de start-
gesprekken over twee weken. 

Met vriendelijke groet, 

Jessica Stuijvenberg. 

 

Mad science show 
 

Binnenkort is zover. Op vrijdag 7 september komt één van de 
Mad Science professoren een spectaculaire science show op 
onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van 
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse 
wetenschap en techniekcursus. 

Zij worden vanaf 28-9-2018 iedere vrijdag, zes weken lang, 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties! 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor 
de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als 
wetenschapper. 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van 
raketten en scheikunde. 

Er komt van alles aan bod! 

Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de 
kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 20-9-
2018 en vol=vol. 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en 
tijden op onze site nederland.madscience.org en klik direct 
op het inschrijfformulier. 

Kosten € 69,50 per kind. 
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Verlofaanvraag en leerplicht  
 
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt  
gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Als een leerling  
zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.  
 
In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Aanvraag-formulieren 
voor verlof zijn verkrijgbaar op school. Houdt u er rekening mee dat een  
verlofaanvraag uiterlijk 6 weken van tevoren ingediend moet worden.  
 
In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige 
leeftijd vragen wij u het verlof aan te vragen (kennis te geven). Hiermee kunnen wij op een juiste 
manier afwezigheid registreren.  
Voor vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) gelden de volgende regels:  
- Ieder kind heeft recht om minimaal 10 aaneengesloten dagen per schooljaar met het  
  gezin op vakantie te gaan. Soms kan dat niet in de schoolvakanties door de specifieke  
  aard van het beroep van (één van) de ouders. Ouders kunnen dan bij directie per  
  schooljaar slechts eenmalig extra verlof aanvragen voor maximaal 10 aaneengesloten dagen.  
- Vakantie onder schooltijd is mogelijk als ouders seizoensgebonden werkzaamheden in  
  bedrijfstakken hebben met een piekdrukte in de vastgestelde vakantieperiodes. Dit  
  bovenstaande moet aantoonbaar gemaakt worden met een voldoende onderbouwde 
  werkgevers– of accountantsverklaring.  
  Daarin moet staan dat een vakantie in de reguliere vakantieperiodes van 2 weken of 
  meer leidt tot niet te overkomen bedrijfseconomische problemen. Alleen de verklaring 
  dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is 
  dus niet voldoende.  
- Voor verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen toestemming  
  worden gegeven.  
- Gewichtige omstandigheden  
   o Verhuizing; 1 dag  
   o Bijwonen van huwelijk van bloed– of aanverwanten tot en met de 3e graad: 
      maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden; eigen dorp/stad maximaal  
      1 dag. Dit geldt dus niet voor huwelijken van buren/goede vrienden enz. Trouwkaart  
      als bewijs; bij twijfel kan gevraagd worden om kopie trouwakte.  
   o Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed– of  
      aanverwant tot en met de derde graad.  
   o Bij overlijden van bloed of– aanverwant: 1e graad max. 5 schooldagen, 2e graad  
      max. 2 schooldagen, 3e graad maximaal 1 schooldag.  
   o 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en 12,5-; 25-; 40-; 50- en 60-jarig huwelijks- 
      jubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 schooldag.  
- Niet in aanmerking komen:  
  o Familiebezoek in buitenland  
  o Vakantiespreidingsproblemen (broers/zussen in andere regio’s)  
  o Goedkope vliegtickets  
  o Al aangeschafte vliegtickets  
  o Verkeersdrukte  
  o Wereldreis  
  o Sabbatical  
 
Graden van verwantschap gezien vanuit het kind.  
1e graad: papa en mama  
2e graad: broers, zussen, opa’s en oma’s  
3e graad: ooms, tantes en overgrootouders  
4e graad: neefjes en nichtjes  
 
Tot slot De school toetst enkel en alleen of de aanvraag passend is binnen de leerplichtwet. De 
leerplichtambtenaar kijkt waar nodig mee en kan rechtstreeks met u contact  
opnemen bij twijfel/vragen. U levert de volledig ingevulde aanvraag inclusief relevante verklarin-
gen in. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag. Als de verlofaanvraag gaat om 
een periode langer dan tien schooldagen, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplicht-
ambtenaar van de gemeente Apeldoorn. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de 
directeur te hebben gehoord. Wanneer uw verzoek om verlof wordt afgewezen kunt u schriftelijk 
bezwaar maken bij de persoon die uw aanvraag heeft afgewezen. U krijgt daarna de gelegenheid 
om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat 
over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u binnen zes weken 
schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank. Verlof dat wordt opgenomen zon-
der toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolver-
zuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar 
beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.  


