
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

KindPunt Academy 

Boris Konrad; het geheim van je brein 

Neurowetenschapper Boris Konrad wist 

binnen een kwartier 215 namen en gezichten 

te onthouden en binnen vier minuten vijftig 

bestellingen in een restaurant. Hij is geen 

uitzondering. Elk brein is tot zoveel meer in 

staat dan gedacht wordt. Tijdens de KindPunt 

Kennissessie van maandag 20 september 

2021 licht hij dit toe. 

Jaarlijks organiseert de KindPunt een aantal 

lezingen om leerkrachten, ouders en 

belangstellenden te inspireren. Dit keer komt 

Dr. Boris Konrad naar Meppel. De 

bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt 

gehouden in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73. Het is hier goed mogelijk om binnen de 

geldende corona regels bij elkaar te komen. U kunt zich, gratis, aanmelden voor deze avond 

via de website: KindPunt.nl 

Dr. Boris Nikolai Konrad (1984), is geheugenwetenschapper, psycholoog en 

neurowetenschapper, hij is verbonden aan het Donders Instituut van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Hij haalde het Guinness Book of Records en won met zijn team 

viermaal het wereldkampioenschap geheugensport. De geheugendeskundige geeft 
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wereldwijd lezingen en seminars en verschijnt regelmatig in de media. Tijdens de KindPunt 

Kennissessie ontrafelt Boris Konrad de werking van ons geheugen en laat hij zien waartoe 

het in staat is – veel meer dan je denkt! – en wat je moet doen om het gezond te houden. 

Een goed geheugen heeft niets te maken met aanleg, maar met een goede training, bewijst 

hij. Met behulp van de Loci- of reismethode kan iedereen in korte tijd makkelijker dingen 

leren onthouden. Want hoe vaker je traint hoe meer verbindingen er in je hersenen worden 

gemaakt. 

 

Maandagavond, 20  september om 19.30 uur in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel. 

Opgave via KindPunt.nl 

 

CR code voor het opgave formulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderwijskundig        directe instructie 

In deze serie willen we u op de hoogte houden hoe wij op school werken . 

Het eerste onderwerp is directe instructie. Dat is waarschijnlijk een term die u niet zoveel zegt. Het is 

een bepaalde manier van uitleggen.  

 

Als school willen we dat de overgang van de ene groep naar de ander zo voorspelbaar mogelijk gaat. 

Dat is natuurlijk best lastig als je wisselt van leerkracht. Dan staat er namelijk een hele andere 

persoonlijkheid voor de klas. Nu geloven we dat een leerkracht het beste zijn werk doet als hij of zij 

zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Toch is het voor de leerlingen erg fijn als ze niet in een totaal nieuwe 

situatie terecht komen. Een van de zaken die we proberen om zo voorspelbaar mogelijk te maken is 

onze manier van uitleggen. Uw kind leren rekenen, spellen, schrijven etc. is onze belangrijkste taak 

en het zou voor een kind fijn zijn als het weet hoe elke les er in grote lijnen uit gaat zien. We 

proberen dit door allemaal dezelfde opbouw te gebruiken. Elke les waarin uw kind iets nieuws leert 

bouwen we op in een aantal dezelfde stappen. Zonder vaktermen te gebruiken is die volgorde als 

volgt: 

 

- Wat weten we al? 

- Wat leren we vandaag en waarom? 

- De uitleg, samen oefenen 

- Zelfstandig aan de slag! 

- Wat hebben we geleerd? 

- Hoe ging dat? 

 

Als een leerling weet wat het kan verwachten begint het met meer zelfvertrouwen aan een les. 

 

In de volgende aflevering: taakwerk 

 

Ziekte en vervanging 

Wij hebben te maken met zieke collega’s. Het vervangen van deze collega’s proberen we zo goed 

mogelijk op te lossen. Daar er buiten de school geen vervanger te vinden is, maken we gebruik van 

onze eigen teamleden door hen extra te laten werken en/of creatieve oplossingen te bedenken. We 

doen ons best geen groepen naar huis te sturen. 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. 

Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 

 

Spreekuurweek 1 

Dit spreekuur staat in de planning in de  maand november. Dit is onjuist en wordt gehouden in de 

week van 11 t/m 15 oktober. 

 



Even voorstellen 

Hoihoi, mijn naam is Eska en ik ben de stagiaire in groep 3 bij juf Margot.   

Ik ben er op maandag en dinsdag voor het hele schooljaar, hier heb ik 

onwijs veel zin in. :)   

Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Deltion college en zit in mijn 

3e en laatste leerjaar. Ik woon in Meppel en ik ben 18 jaar, mijn hobby’s zijn: 

volleybal en tijd door brengen met vrienden. Ik heb ook nog een paar 

huisdieren, namelijk; een hond, 2 konijnen, 3 cavia’s, 26 vogels en vissen. Ik 

heb een bijbaantje bij een dierenwinkel en dit werk doe ik in het weekend.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Update ouderapp 
Dankzij de nieuwe update is het vanaf 15-07 mogelijk om ook uw jaaropgaven en algemene 
documenten in te zien in de ouderapp. Deze zijn terug te vinden op dezelfde pagina als het 
contract en de maand(facturen). Heeft u vragen over de ouderapp of hulp nodig? Vraag ons 
gerust!  
 
Heerlijk zomerweer!  
Wat een cadeautje hebben wij gekregen deze week. Heerlijk zonnig zomerweer waar de 
kinderen en leidsters optimaal van hebben genoten! Lekker spelen met water, eendjes 
vangen en onze nieuwe speelwaterbaan uitproberen!  

Agenda september + oktober 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vr. 17 september 11.00 uur peutergym 

Vr. 24 september 11.00 uur peuterdans 

Maandag 13 september Fotoshoot voor externe doeleinden 

Week 38 (20 t/m 25 sep.) week van het Kindcentrum 

Maandag 20 september 19.30 uur KindPunt Academy Boris Konrad 

Dinsdag 21 september schoolreisje voor de groepen 3 t/m 6 

Dinsdag 28 september schoolfotograaf 

Week 40 (4 t/m 8 okt.) Kinderboekenweek 

Week 41 (11 t/m 15 okt.) spreekuurweek 

Ma. 18 t/m ma. 25 okt. Herfstvakantie + studiedag 
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GEMEENTE  MEPPEL - LEERPLICHT 

 

Onderwerp: Vrijstelling van schoolbezoek (extra (vakantie)verlof). 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de regels van de Leerplichtwet omtrent 

vrijstellingen van schoolbezoek van leerplichtige kinderen. De brief is op initiatief van de 

leerplichtambtenaren in de provincie Drenthe en in samenwerking met justitie 

(Arrondissement Noord Nederland) opgesteld, waarbij de regels van de Leerplichtwet en de 

strengere handhaving op het naleven van deze wet zijn meegenomen.    

 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u zich richten tot de directeur van de 

school. Ook kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

 

1. Leerplicht en verlof 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt 

gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen 

is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u 

vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering 

houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze brief beschreven. 

 

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. 

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind 

gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren 

bij de directeur van de school te melden. 

 

3. Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt 

worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per 

schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 

betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een 



werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep èn de 

verlofperiode van de betrokken ouder blijken.  

Met specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wordt bedoeld ouders die 

werkzaam zijn in de toeristische en agrarische sector en horeca. Werkomstandigheden zoals 

uitval, onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting, etc. worden hier expliciet 

niet bedoeld. 

 

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht 
weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom 
dat niet mogelijk was; 

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 

wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om 

dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en 

de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 

 

4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders 

en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij 

moet gedacht worden aan: 

-  een verhuizing van het gezin; 

-  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

-  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in 

overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); 

-  overlijden van bloed- of aanverwanten; 

-  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-

jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten; 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

-  familiebezoek in het buitenland 

-  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

-  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

-  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan 

-  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

-  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden 

ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

 

5. Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur 

van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij 

de directeur van de school. 



 

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 

10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een 

besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. 

 

6. Niet eens met het besluit 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat 

besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die 

het besluit heeft genomen.  

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 

-  naam en adres van belanghebbende 

-  de dagtekening (datum) 

-  een omschrijving van het besluit dat is genomen 

-  argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit 

-  wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een 

volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 

 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk 

bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de 

Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft 

geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de 

President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. 

Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is 

het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. 

 

7. Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt 

opgemaakt. 

 

8. Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de 

school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 

 

De leerplichtambtenaren  van de gemeente Meppel ( Mevr. B. Klamer en mevr. R. Donker) 

zijn te bereiken via het telefoonnummer: 14 0522. 

 

9. Vakantieroosters 

Deze zijn op te vragen bij de school van uw kind. 


