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Agenda
Di 10-11: Koffie uurtje groep 8B om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Wo 11-11: vergadering M.R. via Teams
Ma 16-11: vergadering ouderraad via Teams
Ma 23-11: Koffie uurtje groep 3 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Wo 25-11: Koffie uurtje groep 4 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8)
Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert

De taak van de leerplichtconsulent
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent
is het voorkomen van schoolverzuim en
vroegtijdig schoolverlaten en het toezicht
houden op het naleven van de leerplichtwet.
Totdat uw kind 12 jaar is, bent u als ouder
verantwoordelijk voor de schoolgang van uw
kind.
Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of
zonder afmelding niet op school verschijnt,
heeft school de wettelijke verplichting om dit te
melden bij de afdeling leerplicht van de
gemeente Tilburg. De leerplichtafdeling van de
gemeente Loon op Zand, valt hier ook onder.

Online workshop Opvoeden in 2
huizen
Wanneer: donderdag 26 november om 20.00
uur.
Wat: u ontmoet (virtueel) andere gescheiden
ouders.
Toelichting: Na een scheiding is het prettig en
belangrijk om goed in gesprek te blijven met je
ex over de opvoeding van jullie kind. Je blijft in
de meeste gevallen samen verantwoordelijk
voor je kind(eren). Hoe houd je goed contact
over opvoeden als je gescheiden bent? Hoe
pakken andere ouders dat aan? Wat heeft je
kind nodig en wat heb jij nodig? Over al deze
onderwerpen gaat deze workshop. Deze
workshop is voor gescheiden ouders met
kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Het wordt
een interactieve avond boordevol praktische
tips en tijd om ervaringen uit te wisselen met
de andere deelnemers.
Tip: Doe de workshop samen met je ex!
Meer informatie: Bianca de Vos
b.de.vos@ggdhvb.nl
Tijd: 26 november 20.00 – 21.00 uur
Aanmelden : https://stichting-the-familyfactory.webinargeek.com/opvoeden-in-tweehuizen-ggd-hart-voor-brabant
Dit gratis webinar wordt georganiseerd door
GGD Hart voor Brabant en Family Factory.

Na de melding wordt een onderzoek opgestart
en vindt een gesprek met ouders plaats op het
gemeentehuis het Klavier, in Kaatsheuvel. Dit
gesprek kan leiden tot een officiële
waarschuwing of het opmaken van een procesverbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouders is,
kan uw kind ook verwezen worden naar Bureau
Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en
andere stappen willen voorkomen, bestaat de
mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school
voor een preventiegesprek met de
leerplichtconsulent en de directie. U kunt
natuurlijk ook zelf contact opnemen.
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 0625768806 of u kunt mij mailen via
mina.ziani@tilburg.nl
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 09.00 uur tot
16.30 uur.

Leerplichtconsulent: even voorstellen
Ik ben Mina Ziani en sinds 2017 de
leerplichtconsulent voor alle basisscholen in de
gemeente Loon op Zand en dus ook van de
school waar uw zoon of dochter op zit. Ik heb
met regelmaat contact met de directie en
intern begeleiders van alle scholen om de
lijntjes kort te houden.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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