
 

11 t/m 15 februari:  
Contactweek 
 
18 t/m 22 februari:  
Voorjaarsvakantie 
 
25 februari: SO start 
thema “ Zorg voor jezelf”  
 
25 februari:  
VSO start blok 3 
 
07 maart: Margedag,  
leerlingen hele dag vrij!  
 
19 maart: Algemene  
Ouderavond  

Geen invallers  
Het is lastig om invallers te 
vinden. We merken dat het 
vervangen van leerkrachten 
en onderwijsassistenten 
steeds meer moeite kost. 
Dat baart ons zorgen. We 
verwachten dat het tekort 
aan invalkrachten de ko-
mende jaren steeds groter 
wordt. Tot op heden is het 
nog steeds gelukt om geen 
grote gaten te laten vallen 
in de bezetting, maar het is 
bijna onvermijdelijk om 
klassen naar huis te sturen 
wanneer er geen vervan-
ging gevonden kan worden. 
Kent u iemand die beschik-
baar is voor invalwerk, dan 
horen we dat graag.  
 

Contactweek 
De contactweek vindt plaats 
in de week van 11 t/m 15 

februari 2019.  
Alle ouders/ verzorgers zijn 
via het ouderportaal uitge-
nodigd door de groepsleer-
kracht voor deze contact-
week.  

 

Nieuwe emailadressen 
Alle meesters en juffen 
hebben een nieuw mail-
adres gekregen. We werken 
vanaf begin februari met 
een Plateau-mailadres en 
dat ziet er als volgt uit: de 
voorletter, gevolgd door 
een punt en de achternaam 
@platea-assen.nl  
Als voorbeeld het mailadres 
van juf Esther Boelens: 
e.boelens@plateau-assen.nl 
In de bijlage vindt u het 
overzicht van mailadressen 
van het team. Deze bijlage 
is alleen bij de nieuwsbrief 
in het ouderportaal te vin-
den en wordt niet op de 
website gepubliceerd. 
  

Margedag 7 maart leer-
lingen vrij! 
Nog even ter herinnering: 
Donderdag 7 maart hebben 
we een margedag. De leer-
lingen zijn de hele dag vrij! 
Het team heeft deze dag 
een scholing.  
 

 

Werving nieuwe lid  
oudergeleding Mede-
zeggenschapsraad 
De Medezeggenschaps-
raad (MR) is op zoek naar 
1 ouder voor de ouderge-
leding. Bent u geïnteres-
seerd in de MR en wilt u 
een nuttige bijdrage leve-
ren aan de school, neem 
dan contact op met de Me-
dezeggenschapsraad. U 
kunt een mailtje sturen 
naar het mailadres van de 
MR: mr@liefland-assen.nl  
Ook wanneer u graag 
eerst iets meer zou willen 
weten over bijvoorbeeld 
de taken van de ouderge-
leding van de MR, kunt u 
contact op nemen via eer-
dergenoemde mailadres.  

 
VSO Informatieavond 
Dinsdag 22 januari vond 
de informatieavond plaats 
voor leerlingen die t.z.t. 
van het SO naar het VSO 
gaan. Voor een aantal 
leerlingen met hun ou-
ders/ verzorgers was het 
best spannend om op het 
VSO rond te lopen.   
Alle leerlingen kregen een 
goodiebag met daarin en-
kele symbolen van de 
praktijkvakken die ze gaan 
krijgen.  
Na een korte presentatie, 
kregen de leerlingen en de 

Agen da 



gesloten periode van 
maximaal tien schoolda-
gen;  

het verlof mag niet val-
len in de eerste twee we-
ken van het schooljaar. 
Voorbeelden van situaties 
waarin geen extra vrije 
dag(en) / vakantie toege-
staan mag worden:  

een familiebezoek in 
het buitenland;  

een vakantie in een 
goedkopere periode of 
met een speciale aanbie-
ding;  

gebrek aan boekings-
mogelijkheden in de ge-
wone vakantietijd;  

eerdere of latere terug-
keer in verband met 
(verkeers-)drukte;  

verlof voor een kind 
omdat andere kinderen uit 
het gezin al vrij zijn;  

vakantiespreiding;  
samen reizen;  
een verlofperiode van 

ouders.  
Wat gebeurt er als uw 
zoon/dochter toch eerder 
weggaat of later terug-
komt? Op ongeoorloofd 
schoolverzuim rond de va-
kanties, zogenaamd ‘luxe-
verzuim’, zal streng toe-
zicht gehouden worden 
door zowel school als leer-
plicht. Als uw kind toch 
van school wegblijft, heeft 
de school de wettelijke 
verplichting dat te melden 
aan de leerplichtambte-
naar. U kunt dan worden 
uitgenodigd voor een ge-
sprek met de leerplicht-
ambtenaar. Tijdens dat 

ouders/verzorgers een 
rondleiding langs de diver-
se praktijklokalen en wa-
ren er collega’s aanwezig 
om iets te vertellen over 
de lessen.  

 
De regels rondom ver-
zuim  
Wij vinden het belangrijk 
u te informeren over de 
verplichtingen volgens de 
leerplichtwet. Het komt 
helaas nog steeds voor dat 
sommige gezinnen nog 
voor de officiële schoolva-
kantie op vakantie gaan of 
later terugkomen. Bijvoor-
beeld om files te voorko-
men of omdat vliegtickets 
met een vroege vlucht 
goedkoper zijn. Dat mag 
niet in verband met de 
Leerplichtwet.  
Er is één uitzondering, na-
melijk als de aard van het 
beroep (bv horeca of agra-
rische sector) van de  
ouders het onmogelijk 
maakt om in de gewone 
schoolvakanties op vakan-
tie te gaan. Er kan dan 
zogenaamd ‘extra verlof’ 
worden verleend. Hiervoor 
gelden de volgende re-
gels:  

het verlof moet mini-
maal zes weken van te 
voren worden aange-
vraagd bij de directeur 
van de school;  

er moet een werkge-
versverklaring worden 
overhandigd;  

het verlof mag maar 
één keer per jaar worden 
verleend voor een aaneen-

gesprek krijgt u gelegen-
heid om toe te lichten 
waarom uw kind niet op 
school was. Als u daarvoor 
geen goede reden kunt 
aanvoeren of u heeft geen 
bewijs, dan is leerplicht 
verplicht om een proces-
verbaal op te maken en 
volgt er een boete. Heeft u 
vragen, voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen 
met school of met de leer-
plichtambtenaar in uw ge-
meente.  
 
Gezocht voor de Les-
boerderij! 
De leerlingen op de les-
boerderij zijn op zoek 
naar:  
* oude fietsen (nog wel 
herkenbaar als fiets),  
* computers (om te de-
monteren) of  
* meubilair wat opgeknapt 
en verkocht mag worden 
door leerlingen voor de les-
boerderij! 
De spullen kunnen gebracht 
worden op dinsdag en don-
derdag tussen 9.15 en 
14.00 uur! Afwijkende tij-
den zijn mogelijk op af-
spraak, graag dan mailen 
naar Patricia Glavimans, 
email: ezralevi@msn.com 

 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie vindt 
plaats van 18 t/m 22 febru-
ari 2019. Wij wensen ieder-
een alvast een hele fijne 
voorjaarsvakantie toe! 

 


