
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Asalamu alaikum,  

Op tijd komen, ziekmeldingen. 

Wij merken dat  er steeds meer kinderen te laat komen op school. 

Wij maken u erop attent dat de school begint op 8.30 uur, ook als er spelinloop is. 

Inloop betekent in dit geval niet dat u tot 8.45 uur uw kind kan brengen, misschien is dat verwarrend 

vandaar dat we het nog even benoemen. 

Het hek gaat om 8.20 uur open en wij verwachten ieder kind in de klas om 8.30 uur. 

Wij hebben op school regels voor wat betreft vaak te laten komen: 

3 keer te laat komen op school betekent voor u, dat er een verzuimbrief 1 word opgestuurd, daarin 

worden de te laat dagen van uw kind vermeld. 

Bij 6 keer te laat komen wordt u via verzuimbrief 2 uitgenodigd voor een gesprek met de directie. 

Tijdens dit gesprek maakt u met de directie goede afspraken over op tijd komen. De administratie 

meldt deze afspraken bij de leerplicht. 

Wanneer het daarna nog niet lukt om op tijd te komen, zal er via verzuimbrief 3 een melding van 

veelvuldig te laat komen bij de leerplicht worden gedaan. U wordt van de melding aan leerplicht op 

de hoogte gesteld, maar wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen. 

 

Wat betreft ziekmeldingen hebben wij ook regels: 

Wij gaan er vanuit dat als uw kind ziek is, u dit telefonisch meldt bij de administratie tussen             

8.15-9.00uur. Wanneer uw kind niet op school is, maar ook niet is ziekgemeld, wordt u door de 

school gebeld. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, is dat in eerste instantie zorgwekkend voor 

ons, omdat wij niet weten waar uw kind is. Het kan best zijn dat u denkt dat uw kind op school is, 

terwijl dat niet zo is, U begrijpt dat wij hier meteen actie op moeten zetten vanwege de veiligheid 

van uw kind. En ook hiervoor zal er een melding worden gedaan bij de leerplicht. Het is daarom 

belangrijk dat u op tijd belt als uw kind ziek is en dat u bereikbaar bent. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Remziye Yilmaz, administratrice 


