Krulpraat nummer 6
november 2022

Vanuit de directie
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor
alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben
recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen
ontwikkelen tot mondige, zelfstandige
volwassenen, voldoende toegerust om te
participeren in de maatschappij. Een kind is
leerplichtig vanaf de eerst dag van de maand
die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar
is geworden. Wij hebben als school een
belangrijke wettelijke taak in het signaleren
van verzuim. Denk hierbij aan te laat komen,
ongeoorloofd verzuim, langdurig ziek etc.
Obs de Krulder heeft hierover contact met
Iwan Vis, leerplichtambtenaar. Met hem
bespreken we welke leerlingen meerdere
malen te laat komen of vaker afwezig zijn.
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd
op school zijn, voert hij op maandag 21
november een stiptheidsonderzoek uit. Iwan
zal op Obs de Krulder zijn om , samen met
ons, te inventariseren welke kinderen op tijd
aanwezig zijn. Hieronder vindt u de
schooltijden.
De deur gaat open om 08.20 uur.
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 12.15 uur
08.30 tot 14.45 uur
08.30 tot 14.45 uur

Belangrijke data

11 november: Brief rapport mee.
17 november: Rapport mee.
21 t/m 24 november: Rapportgesprekken.
—-------------------------------------------------------------------------

Koffie ochtend

Woensdagochtend 30 november om 09.30
uur nodigen wij u graag uit voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje
koffie of thee. U heeft dan de mogelijkheid
om vragen te stellen over de school of om
elkaar beter te leren kennen.
—-------------------------------------------------------------------------

Huiswerk- en oefenklas

maandag / donderdag
van
14.45 tot 15.30 uur
Iedereen is welkom om huiswerk te maken of
om extra te oefenen.
Wij helpen je graag als dit nodig is.

Even voorstellen…

Oudersteunpunt
Uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs
is gebleken dat veel ouders moeite hebben
met het vinden van de juiste informatie en het
vinden van een passende onderwijsplek.
Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap ieder
samenwerkingsverband de opdracht gegeven
een Oudersteunpunt in te richten.
Het samenwerkingsverband Duin- en
Bollenstreek is momenteel bezig met het
inrichten van een Oudersteunpunt. Het
samenwerkingsverband vindt het belangrijk
om het steunpunt samen met ouders vorm te
geven en maakt daarom gebruik van de tool
Vertellis. Deze tool bestaat uit een vragenlijst,
maar er is ook ruimte voor een eigen verhaal.
Middels deze tool wil het
samenwerkingsverband zoveel mogelijk
verhalen ophalen van ouders/verzorgers over
hun ervaringen met Passend Onderwijs.
Deze ervaringen worden vervolgens gebruikt
voor het ontwikkelen en inrichten van het
oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband
nodigt ouders van harte uit om hun
ervaringen via deze link met ons te delen. Het
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten.

Ik ben Sandra Pronk, als jeugdhulpverlener
onderwijs verbonden aan de Krulder. Elke
dinsdagochtend ben ik op school aanwezig. Ik
kan een sparringpartner zijn voor zorgvragen
vanuit ouders, leerkrachten en intern
begeleiders, maar ik kan ook kortdurende
begeleiding bieden en eventueel
doorverwijzen naar specialistische hulp.
Telefoonnummer: 0622173506
Email: s.pronk@katwijk.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.

Feestelijke opening start van de nieuwbouw IKC+

