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LEERPLICHT 

 
De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar 

school moet. In de Leerplichtwet staat ook dat het de taak van ouders/verzorgers is er 

voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit 

zomaar van school wegblijven. 

Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand ná de maand 

waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplicht is de plicht om op een erkende school 

ingeschreven te staan en deze elke schooldag te bezoeken. Een leerling is volledig 

leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar is geworden.  

 

Verzuim 

Het onderwijs, de GGD-JGZ (jeugdgezondheidszorg) en gemeenten hebben afspraken 

gemaakt over het melden van schoolverzuim. Een overzicht van deze afspraken staat 

op de verzuimkaart. 

Wat moet gemeld worden en wanneer? 

Volgens de leerplichtwet moet absoluut en relatief verzuim gemeld worden bij de 

leerplichtambtenaar. 

- Absoluut verzuim is wanneer een leerplichtige jongere niet bij een school of onder-

wijsinstelling is ingeschreven. 

- Relatief verzuim is wanneer een jongere in een periode van vier aaneengesloten 

weken 16 uur van de lessen zonder geldige reden afwezig is. 

 

Daarnaast zijn met ingang van 1 april 2017 regionale afspraken gemaakt tussen het 

onderwijs, de GGD-jeugdgezondheidszorg en gemeenten om ook ander verzuim te 

melden, zodat erger voorkomen kan worden. 

Al deze afspraken zijn vastgelegd in: Regionale verzuimkaart primair onderwijs Twente 

De verzuimkaart kunt u vinden op: www.haaksbergen.nl/Leerplicht 

 

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Jeugd/2017-03-Verzuimkaart-Twente-PO.pdf


HULP GEZOCHT!! 

 

De nieuwe aanmeldingen voor de 

tussenschoolse opvang in school-

jaar 2017-2018 komen binnen bij 

onze TSO-coördinator. 

Fijn dat de mogelijkheid er is om 

op onze school over te blijven en 

dat zoveel kinderen hier gebruik 

van maken. 

We kunnen dit echter niet zonder 

de hulp van de vrijwilligers. Kent u 

mensen in uw omgeving die het 

leuk vinden om één of meerdere 

keren per week te komen helpen? 

Ze kunnen contact opnemen met: 

TSO-coördinator, Jose Ter Huurne. 

Telefoon: 053-5729884, graag 

tussen 20.00-21.00 uur. 

KINDERKOOR OEGANDA 

 

Donderdag 15 juni mogen wij het kinder-

koor uit Oeganda verwelkomen. Inmiddels 

zijn we lege flessen aan het inzamelen.  

Dit kan tot en met woensdag 14 juni. We 

hebben al meer dan 50 euro ingezameld! 

Hiervoor hebben we twee grote karren ge-

leend van de Plus. Eén kar staat in het halletje bij binnenkomst van de school.  

 

Op vrijdagochtend 9 juni hielden we een sponsorloop op school. Alle kinderen van de 

school hebben veel rondjes gelopen om geld in te zamelen. We verwachten de kin-

deren uit Oeganda een mooie bijdrage te kunnen overhandigen in ruil voor de muzi-

kale workshops die ze ons gaan geven.  

 

Wie hebben jullie al uitgenodigd voor het slotoptreden op donderdag 15 juni om 

15.00 uur? We hopen dat er veel mensen komen. Er zijn kraampjes op het schoolplein 

waar je leuke spulletjes uit Afrika kunt kopen. Tip: neem contant geld mee. Als je iets 

leuks wilt kopen. 

 

De kindercommissie 

NIEUW MEUBILAIR; WAT NU MET DE ‘OUDE’ SPULLEN? 

 

De ‘oude’ tafels en stoelen krijgen een mooie tweede bestemming. De spullen zijn  

opgehaald door stichting Kinderen in Nood. Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de 

primaire ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen die in een noodsituatie ver-

keren, zodat zij een volgende stap in hun leven kunnen zetten. Hierbij ligt de focus op 

Oost-Europa. Er werken alleen maar vrijwilligers voor de stichting, zodat alle ontvangen 

donaties direct naar hen gaan, die dit het hardst nodig hebben. 

 

 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN; VRIJWILLIGER GEZOCHT 

 

Alle leerlingen van groep 7/8 zijn geslaagd voor het praktisch verkeersexamen.  

Gefeliciteerd met deze mooie prestatie! Dit examen is belangrijk om onze leerlingen vei-

lig in het verkeer deel te laten nemen. Zeker als de kinderen straks naar de middelbare 

school gaan en steeds vaker alleen zullen fietsen.  

Zoals met veel schoolactiviteiten, kunnen wij niet zonder de hulp van ouders. Eén ouder 

uit de werkgroep ‘Praktisch verkeersexamen Haaksbergen’ stopt hier eind dit schooljaar 

mee. We zijn daarom op zoek naar een opvolger. De werkgroep vergadert ongeveer 

twee/drie keer per schooljaar en is aanwezig 

bij het examen. 

Vindt u het leuk om een belangrijke bijdrage 

te leveren binnen de Haaksbergse basisscho-

len? Meld u dan nu aan! Dit kan door een 

mail te sturen naar:   

directie@montessorihb.nl 

 

Spanning! Wachten op de uitslag. 

Mats Groep 7-8  09-06 

Vivian Groep 1-2  09-06 

Sil Groep 5-6  14-06 

Linn Groep 5-6  15-06 

Femke Groep 5-6  22-06 

Ayden Groep 5-6  25-06 

Chayenne Groep 3-4  26-06 

Mian Groep 7-8  27-06  

Lobke Groep 5-6  27-06  

Jarig in juni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer lezen over de  

Kosmische lessen van DaVinci 

of over de KiVa-lessen?  

 

Kijk dan op onze nieuwe website. 

Hier vindt u een link naar de websites 

van DaVinci en KiVa. 

 

www.montessorihb.nl 

NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 

Na de meivakantie hebben we een nieuw meisje in  groep 3 gekregen, Nikki. Een paar meis-

jes uit de groep kende ze al. Zij  lieten haar zien hoe we hier werken en betrokken haar bij 

de groep tijdens het buitenspelen. We hopen dat ze een fijne tijd bij ons mag hebben. 

 

Tijdens een begrijpend lezen les “Nieuwsbegrip” zijn de spinners een rage geworden. Aller-

lei trucjes kun je er mee doen. Verschillende kinderen konden al wat laten zien. 

 

Vorige week zijn we in de kosmische les gestart met het DaVinci thema: “ van ridders tot 

ruimtevaart”. Een onderwerp waar veel over te vertellen en leren valt. We zijn druk bezig 

geweest in  verschillende groepjes om een kasteel te bouwen van dozen en ander kosteloos 

materiaal. De sociale vaardigheden die bij Kiva-lessen besproken zijn, kunnen de kinderen 

hier goed bij toepassen.  



Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

Kalender juni 

 

12-16 juni  Wandelvierdaagse  

15 juni  Afrikaans kinderkoor op school  

21 juni  Schoolfotograaf  

22 juni  Musical groep 8  

23 juni  Verslagen mee  

26-29 juni 10-minutengesprekken 

26 juni Techniekles groep 8 

27 juni  Extra studiedag, alle leerlingen vrij  

28 juni  Doorstroomochtend  

29 juni Oudercommissie vergadering 

Op de vernieuwde schoolwebsite en de Schoolapp staat de jaarkalender.  

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 


