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ALGEMEEN  

Totempalen 

Totempalen fleuren onze hal sinds kort permanent op. Groep 4b heeft eind vorig jaar 

tekeningen voor de totempalen gemaakt. Toen ze eenmaal in de gang hingen vonden we 

ze allemaal zo mooi dat we er stickers van hebben laten maken. Een ouder heeft ze er 

vakkundig voor ons opgeplakt. En zo is onze hal nóg fleuriger geworden.  

Wij zijn trots op het resultaat.  

 

  



 

 

Verzuim 

Zoals u weet zijn wij als school 

verplicht om ons te houden aan de 

leerplichtwet. De gemeente Apeldoorn 

heeft daarvoor een protocol opgesteld. 

Daarin worden onder andere het luxe 

verzuim en het signaal verzuim 

toegelicht. Hiervoor staan richtlijnen 

zowel voor de school als voor ouders.  

Luxe verzuim: een leerling verzuimt 

zonder toestemming, buiten de vastgestelde schoolvakanties om, waarbij het eigen 

belang (vaak ten behoeve van vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert 

op dat van het schoolbezoek. Afspraak is dat alle luxe verzuim (ongeacht de duur ervan) 

wordt gemeld door de school. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het, daar waar de 

wettelijke grens van afwezigheid (16 uur verzuim in 4 weken) niet bereikt is, vanwege 

zwaarwegende redenen nodig zijn om het luxe verzuim zelf met ouders te bespreken. 

Indien een verlofaanvraag is geweigerd en ouders kiezen er toch voor om hun kind te 

laten verzuimen, dient dit altijd gemeld te worden.  

Signaal verzuim: als de leerling meer dan 9 keer te laat op school komt/ gebracht wordt, 

of regelmatig met vage klachten ziek gemeld wordt, is er sprake van signaal verzuim. Dit 

kan namelijk het signaal afgeven dat er meer aan de hand is dan verzuim. Structureel 

verzuim dat niet genoeg is voor (wettelijk) ‘ongeoorloofd verzuim’ maar wel zorgt voor 

‘gezonde achterdocht’ kan ook als signaalverzuim gemeld worden. Vooroverleg met de 

LPA hierover is mogelijk.    

U kunt een uitgebreide versie van het protocol vinden middels deze link en op onze site 

onder het hoofdstuk: praktisch, formulieren en protocollen. Daar vindt u ook het 

aanvraagformulier voor buitengewoonverlof.   
 

Werkgroep gezonde school 

In de vorige Victorinfo deden we een oproep om met ons mee te 

denken over een gezonde school. Fijn dat een aantal ouders zich 

hiervoor heeft opgegeven. Samen met twee leerkrachten gaat deze 

groep aan de lag met dit onderwerp. We houden u op de hoogte.  

 

Studiedag 

Afgelopen woensdag hebben we met het team een studiedag gehad. We zijn de dag 

gestart met een spreker van Kentalis die ons voorlichting heeft 

gegeven over onderwijs aan dove- en slechthorende kinderen.  

Wij krijgen als team regelmatig voorlichtingen in het kader van 

het passend onderwijs, om ons onderwijs zo passend mogelijk te 

maken voor onze leerlingen  

Daarnaast zijn wij ons aan het oriënteren op een methodiek 

waarmee wij in de middag geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, 

creatieve vakken en wetenschap en techniek kunnen geven.  We 

zijn op zoek naar een methodiek waarbij wij kunnen werken met 

21e eeuwse vaardigheden, die aansluit bij onze visie. Daarbij 

hebben we als speerpunten de vaardigheden: zelfregulatie, 

creatief- en kritisch denken om ons in eerste instantie op te richten. We hopen dat we 

aan het eind van dit schooljaar een pilot kunnen starten. Uiteraard houden we u op de 

hoogte.  

 

  

http://sintvictor.nl/praktisch/formulieren-protocollen/


 

 

 

Victorschool: Missie, Visie en Motto  

 

Missie: 

De wereld om ons heen verandert snel. De 

kinderen van nu kunnen in de toekomst een 

beroep hebben dat nu nog niet bestaat. Dat 

vraagt om een onderwijsaanbod waarin 

vaardigheden die belangrijk zijn in de 21e eeuw 

een centrale plaats innemen en die naast kennis 

en inzicht belangrijke pijlers zijn.  

Op de Sint Victor vinden we het belangrijk dat 

kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen,  nieuwsgierigheid, 

vertrouwen, verwondering en samenwerking centraal staan. Bij het leren van en met 

elkaar sluiten we aan bij de talenten van leerlingen. Samen leren de kinderen als kritisch 

wereldburger te bouwen aan een duurzame wereld.  

 

Visie: 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige, 

evenwichtige mensen in een veilige, respectvolle omgeving   

·          waarbij aandacht is voor creatief en kritisch denken  

·          waarbij aandacht is ICT vaardigheden  

·          waarbij aandacht is Engelse les vanaf groep 1    

·          waarin de leerlingen uitgedaagd worden op hun eigen niveau  

·          waarin de kinderen kennis en vaardigheden ook d.m.v. onderzoek leren  

·          Waarin zelfstandigheid én samenwerkend leren gestimuleerd worden  

·          met een enthousiast team, dat voortdurend werkt aan de  eigen ontwikkeling    

 

Motto:  

Kinderen kracht geven om te groeien en vleugels geven om te vliegen  

   

Oudergesprekken  

Via Parro bent u uitgenodigd om u in te schrijven voor een gesprek met de leerkracht(en) 

van uw kind. Voor het eerst hebben we dit met de Parro app kunnen doen.  

We wensen u goede gesprekken toe.  

 

Landelijke onderwijsstaking   

Vandaag ontvangt u via Parro een brief over 

de landelijke onderwijsstaking 15 maart a.s.  

Team Sint Victor  

  

   

 

 

 

 

  



 

 

 
 
Leerlingenraad 

Sinds dit schooljaar heeft de Victorschool een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 

kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Elke groep heeft 2 afgevaardigden. 

Dit jaar hebben we al voor nieuw buitenspeelgoed gezorgd.  

Op dit moment zijn we druk bezig met het realiseren van een moestuin bij school.  

Aangezien onze kennis wat betreft tuinieren niet toereikend is, zijn we nog op zoek naar 

iemand die ons hierbij kan helpen. Wie het leuk vindt of iemand kent die met een groep 

leerlingen in een moestuin zou willen werken kan zich aanmelden bij school of via de 

mail t.prins@veluwseonderwijsgroep.nl  

De leerlingenraad 

 

mailto:t.prins@veluwseonderwijsgroep.nl

