8. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

8.1. Schooltijden 2018-2019
Groep 1 t/m 4
maandag

: 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15

dinsdag

: 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15

woensdag

: 8.30 - 12.30

donderdag : 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15
vrijdag

: 8.30 – 12.05

Groep 5 t/m 8
maandag

: 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15

dinsdag

: 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15

woensdag

: 8.30 - 12.30

donderdag : 8.30 - 12.05 / 13.15 - 15.15
vrijdag

: 8.30 – 12.05 / 13.15 - 15.15

Pauze
ochtend

: 10.00 - 10.15 (groep 5/6 t/m 8)
: 10.15 - 10.30 (groep 3 t/m 5)

middag

: 12.05 - 13.15 (groep 1 t/m 8)

8.1.1. Regels met betrekking tot de aanvang en het einde van de schooltijden
Vanaf tien minuten (‘s morgens) of een kwartier (‘s middags) voor schooltijd is een pleinwacht
aanwezig op de schoolpleinen voor het houden van toezicht.
Stuurt u uw kind(eren) niet te vroeg naar school. Zeker niet bij koud of regenachtig weer. In het laatste
geval mogen de kinderen, behoudens bijzondere omstandigheden, vanaf 8.15 u. binnenkomen!
8.1.2. Regels in geval van schoolverzuim
In geval van ziekte van uw kind wordt u verzocht dit voor 8.30 u. telefonisch of (liever) via de mail of
de website aan de school te melden. U kunt rechtstreeks naar de leerkracht van uw kind mailen. De
mailadressen van de teamleden vindt u achter in de schoolgids.
In het belang van uw kind vragen wij u om bezoeken aan arts, tandarts e.d. zoveel als mogelijk is af te
spreken buiten de schooltijden. Wanneer dat echt niet mogelijk is, verzoeken wij u deze afspraak wel
door te geven aan de groepsleerkracht. De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Ridderkerk.
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8.2. Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

ma
vr mi
vr mi
vr
ma
ma
ma
vr

22-10-2018
21-12-2018
22-02-2019
19-04-2019
29-04-2019
27-05-2019
10-06-2019
19-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

ma
vr
vr
ma
vr
vr
di
vr

29-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
22-04-2019
03-05-2019
31-05-2019
11-06-2019
30-08-2019

8.3. Verlofregeling
Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt het op de basisschool toegelaten. Vanaf 5 jaar is
het echter pas leerplichtig. Wanneer u voor uw leerplichtige kind(eren) vrij wilt vragen in verband met
bijzondere omstandigheden, verzoeken wij u dat schriftelijk te doen door het invullen van een op
school verkrijgbaar formulier. Uiteraard kan in dringende gevallen telefonisch toestemming worden
gegeven om verlof te nemen. Wel vragen we u dan achteraf het formulier in te vullen. Wij toetsen uw
aanvraag, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar, aan de wettelijke verlofregeling en geven u
daar schriftelijk antwoord op.
Let u er wel op dat voor uitstapjes, vakanties of vakantieverlenging aan kinderen van 5 jaar en ouder in
principe géén vrij mag worden gegeven. Verlof buiten de schoolvakanties om mag alleen worden
verleend wanneer u kunt aantonen dat het u niet mogelijk is binnen de daarvoor bestemde tijd
vakantiedagen op te nemen. Een met redenen en bewijzen omklede aanvraag kunt u middels reeds
genoemd formulier indienen bij de directie.
Bovenstaande regeling is een gevolg van het feit dat de directie verplicht is een overzichtelijke
administratie bij te houden, om zich ten opzichte van de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie
te kunnen verantwoorden.
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