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                                           17-09-2020 

OBS de Touwladder/OBS de Start 

 

 

 
Aanstaande woensdag 23 september heeft het team een studiedag. De 

leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 

 
Komende week staat in het teken van de volgende gedragsverwachting: 

“Ik zorg samen met de juf of meester voor een prettige sfeer”. 

 

Ook thuis is het fijn als er een prettige sfeer heerst. Aansluitend op 

school zou dit een mooi moment zijn om het thuis ook te bespreken. 

 

 
Dinsdag 29 september is het eerste spreekuur dit schooljaar van de 

jeugdverpleegkundige Marije Cox. U kunt bij haar terecht voor allerlei 

lichamelijke of opvoedkundige vragen. Het spreekuur is van 8.30 – 9.30 

uur in de spreekkamer op OBS de Touwladder. U kunt via de voordeur 

naar binnen. 

 

 
 

 
 

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. 

 
 

 
 

23 september: 

Studiedag team 

leerlingen vrij 

 

24 september: 

MR vergadering 

 

28 september: 

Algemene 

ledenvergadering 

oudervereniging ST 

 

29 september: 

Spreekuur 

jeugdverpleegkundige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.obsdetouwladder.nl/
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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 proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder 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 06-25768806 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. 
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