Schooltijden en Vakantierooster 2017 - 2018
Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het schooljaar 2017 - 2018.
Leerlingen die in behandeling zijn bij Mondriaan (Wickraderheem) worden ondanks de
vakanties wel geacht de afdelingsprogramma’s te volgen.
Bij onduidelijkheden kunt contact opnemen met Mondriaan, 045-5736150.
Schooltijden so / vso
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag

08.45 - 15.15 uur
08.45 - 12.15 uur

De leerlingen blijven tussen de middag over. Een kwartier voor en na schooltijd, tijdens de
pauzes en tijdens het verlaten van de school is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht
wordt verzorgd door de leerkrachten.
De eerste dag van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 is maandag 28 augustus 2017.
So
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Extra vrije dagen

Vso
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Extra vrije dagen

16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
02-04-2018
23-04-2018 t/m 04-05-2018
10-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018 t/m 25-05-2018
09-07-2018 t/m 17-08-2018
29-09-2017
24-11-2017
22-01-2018
02-09-2018
09-02-2018 (’s middags)
08-06-2018
15-06-2018
06-07-2018

16-10-2017 t/m 20-10-2018
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
02-04-2018
23-04-2018 t/m 04-05-2018
10-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
09-07-2018 t/m 17-08-2018
30-10-2017
27-11-2017
09-02-2018 (’s middags)
08-06-2018
06-07-2018

Buitengewoon verlof
Buiten de vakantiedagen wordt in principe geen verlof verleend.
Heeft uw kind vanwege bijzondere omstandigheden verlof nodig, dan dient u dit twee weken
van te voren schriftelijk met vermelding van reden bij de directie aan te vragen. U krijgt op dit
verzoek een schriftelijk antwoord. Bij afwijzing van uw verzoek kunt u een bezwaarschrift
indienen.
Vakantieverlof
Vakantieverlof kan alleen verleend worden, als het door de specifieke aard van het beroep
van de ouders/verzorgers alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kind(eren)
op vakantie te gaan. Wanneer ouders/verzorgers gebruik willen maken van vakantieverlof,
dienen zij schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De schriftelijke
aanvraag dient aangevuld te worden met een werkgeversverklaring. Daarbij dient men
rekening te houden met de volgende geldende voorwaarden:
•
minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur aanvragen;
•
maximaal 10 schooldagen per jaar;
•
nooit in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar;
•
uit de werkgeversverklaring moet blijken dat de ouders/verzorgers vanwege de
specifieke aard van het beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen;
•
de directeur kan maar één keer per jaar vakantieverlof verlenen.
Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen de Mondriaan Zorggroep geldt dat een aanvraag
voor verlof eerst daar moet worden ingediend. Indien de Mondriaan Zorggroep akkoord gaat,
kan de aanvraag bij De Buitenhof worden ingediend.
Wij wijzen u erop dat De Buitenhof een eigen verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft het
verlenen van verlof. Indien de Mondriaan Zorggroep verlof verleent, betekent dit niet
automatisch dat ook De Buitenhof verlof verleent.
Afwezig wegens ziekte of verlof
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen dient u dit ‘s morgens
tussen 08.30 en 08.45 uur telefonisch te laten weten. Het telefoonnummer is: 045 - 57118 96.
Als uw kind weer gezond is en naar school kan komen, moet u dit melden via
buitenhof@stichtingalterius.nl, onder vermelding van naam leerling en klas.
Is de reden van het verzuim van een leerling niet bekend, dan neemt de administratie contact
op met de ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn, worden alle
bekende nummers nagetrokken. Kan er binnen een half uur geen contact worden gelegd, dan
overlegt de administratie met een lid van het MT. Vervolgens kan besloten worden om
melding te maken bij de politie.

