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GOED GESTART
Na de eerste week willen we u allen complimenteren. Wat zijn we fijn gestart. Iedereen kan zich
goed aan het protocol houden en wat goed dat zelfs de jongste kleuters zelf de school in wandelen,
hun tas en jas ophangen en hun lunchpakketje in de koelkast zetten!
We zijn weer gestart met de luizencontrole en volgende week zijn de startgesprekken. Hiervoor
heeft u vandaag per mail een invulformulier ontvangen.
U zult zien dat onze buitendeuren veel open staan. Dit in verband met de ventilatie. Mocht u de
school willen bezoeken, belt u dan aan en wacht tot er iemand komt. Denk ook aan de 1,5 meter
maatregelen en heeft u klachten als hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten
dan blijft u thuis.
Samen houden we zo het virus buiten ons IKC.
Team IKC-Remigius.
LEERPLICHT – REGIONAAL BUREAU LEERLINGZAKEN MIDDEN-GELRE (RBL
Als school werken we in het kader van Leerplicht veel samen met het Regionaal Bureau
Leerlingzaken Midden-Gelre. Hier vallen jeugdigen onder die wonen in één van de volgende
gemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en
Zevenaar. Als school hebben wij een vast contactpersoon vanuit het RBL.
Wij werken met het RBL samen in de volgende situaties:
 Wettelijk verzuim: hiervan is sprake wanneer een jeugdige 16 uur in 4 aaneengesloten
weken (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuimt. Dit melden wij aan DUO. Zij geven dit door
aan het RBL. Het doel is om samen te kijken hoe de jeugdige zo snel mogelijk weer volledig
deel kan nemen aan het onderwijs. Het RBL werkt volgens de Methodische Aanpak
Schoolverzuim (MAS).
 Luxe verzuim: hier is sprake van wanneer een jeugdige zonder toestemming van de
directeur eerder op vakantie gaat of een dagje uit is. In bijzondere gevallen kan een
jeugdige vrij krijgen buiten de schoolvakanties. Vraag hier als ouder altijd schriftelijk, via het
aanvraagformulier van de school, toestemming voor bij de directie van de school.
Als de directie geen toestemming geeft en de jeugdige verschijnt niet op school, dan wordt
dit via DUO gemeld bij het RBL. Een gevolg kan zijn dat de leerplichtambtenaar proces
verbaal opmaakt wegens het overtreden van de Leerplichtwet.
Wilt u meer informatie over het RBL of heeft u zelf vragen over Leerplicht, kijk dan op
www.rblmidden-gelre.nl.

DATA OM TE ONTHOUDEN
Week van 1-4
Week van 7-11
Week van 15-18
21-22

september
september
september
september

Hoofdluiscontrole
Startgesprekken gr. 1 t/m 8
Hercontrole hoofdluis
Schoolfotograaf peuters en gr. 3 t/m 8

