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Nieuwsbrief 4 2019-2020   13 november 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 
 

Oudertevredenheidspeiling 

 
De school neemt om de drie à vier jaar een leerling-, personeels,- en 
oudertevredenheidspeilingen af. Doel is om in kaart te brengen wat er volgens 
leerlingen, personeel en ouders goed gaat, maar vooral om na te gaan op welke 
terreinen er (nog) verbeterpunten liggen. Een ‘signaal’ functie dus. Dit jaar is de 
zogenaamde OTP aan de beurt (OuderTevredenheidsPeiling). Deze wordt digitaal 
afgenomen en uiteraard worden de antwoorden anoniem verwerkt. De afname is in de 
week van maandag 18 t/ m maandag 25 november. Als de techniek ons niet in de 
steek laat, krijgen alle ouders / verzorgers (via het emailadres van de hoofdverzorger 
zoals opgenomen in onze administratie) per gezin en per kind op maandag 18 november 
automatisch een mail via ons administratie en leerlingvolgsysteem. U vult dus een 
vragenlijst in per schoolgaand kind. Als u gevraagd wordt om een mening te geven over 
de leerkracht gaat u dan uit van de leerkracht waarvan uw kind het meeste les krijgt.  
Mocht u n.a.v. de oudertevredenheidspeiling nog vragen hebben (ook technische 
vragen) dan kunt u mailen naar albertmagre@cnsnunspeet.nl 
 
 

Versieravond 
We willen u herinneren aan de versieravond voor het Sinterklaasfeest die op 
maandagavond 18 november wordt gehouden.   Alle ouders van de kinderen van 
groepen 1 t/m 4/5 zijn op die avond van harte welkom. We starten om 19.00 uur. Het 
Sinterklaasfeest wordt op school gehouden op 5 december. 
We hopen dat we op u kunnen rekenen. 
 

Kinderen vrij 
De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 zijn 5 december ’s middags vrij.  
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Verlof aanvragen 
 
De afgelopen maanden is er met verschillende ouders intensief contact geweest rondom 
de aanvraag van verlof. Dat contact heeft (opnieuw) geleerd dat de beoordeling van 
verlofaanvragen en de berusting daarin van ouders steeds complexer wordt en dat het 
daarom goed is om nog eens te wijzen op de richtlijnen. Een enkele ouder merkt na 
afwijzing van een verlofaanvraag op andere ouders, waarvan een verlofaanvraag wel is 
toegekend of op een andere school waar wel een vergelijkbaar verlof is toegekend. Soms 
is dat terecht (en had de school nu of in het verleden alerter moeten zijn) soms is dat ook 
onterecht en was het verlof wel terecht afgewezen. In elk geval zijn de richtlijnen voor 
het toekennen van verlof vanuit de wet op de leerplicht helder. Soms is er een grijs 
gebied als het gaat om wat nu een bijzondere omstandigheid is waarvoor de directeur 
kan beslissen bijvoorbeeld in kind belang. Dan gaat het echt om bestudering van elke 
aanvraag apart en is er soms overleg met de leerplichtambtenaar nodig.  
Voor alle helderheid zijn de richtlijnen nog eens in de andere bijlage geplaatst.. Mijn doel 
is om zo transparant als mogelijk (gelijke monniken – gelijke kappen) te handelen in de 
toekennen, afwijzen en verwerken van verlofaanvragen.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Albert Magré 

 Agenda:  
 
18 nov: Versieravond (gr 1 t/m 5) 
19 nov: Studiemiddag personeel ,  
  kinderen ’s middags vrij 
21 nov: Studiedag, kinderen hele  

dag vrij 
3 dec: Spreekuur 
5 dec: Sinterklaasfeest 
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