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Zoetermeer, 18 januari 2019

Betreft: Beleid te laat komen

Beste ouders/verzorgers,
De school heeft een aantal afspraken omtrent het te laat komen vastgesteld. Wij
willen u hiervan graag op de hoogte stellen.
Kinderen die te laat komen verstoren de les. Dit is hinderlijk voor de leerlingen en de
leerkracht. Ook voor de kinderen die te laat komen, is de start van de dag op deze
manier niet prettig. Middels deze mail doe ik een dringend beroep op u om ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd op school is. De school gaat om 8.20 uur open. De lessen
starten om 8.30 uur.
Mocht uw kind te laat op school komen, dan hanteren wij vanaf maandag 24 januari
2019 de volgende stappen:
Afspraken te laat komen:
1. Op de absentenlijst wordt genoteerd wanneer een leerling te laat is (vanaf 4 jaar).
Dit houden we nauwkeurig bij (te laat is te laat, dus ook 1 minuut!).
2. Bij 3 keer te laat komen, wordt u, als ouders/verzorgers, hierover door de
leerkracht geïnformeerd. Dit kan in een persoonlijk gesprek of telefonisch.
3. Mocht dit geen resultaat hebben en de leerling komt wederom 3 keer te laat na het
eerste contact met u als ouders/verzorgers, dan ontvangt u een
waarschuwingsbrief. In deze waarschuwingsbrief gaat het met name om de
procedure die we volgen richting een melding bij de leerplichtambtenaar (vanaf 5
jaar).
4. Komt de leerling na de waarschuwingsbrief wederom 3 keer te laat, dan wordt
leerplicht ingeschakeld (vanaf 5 jaar).
De ouders/verzorgers van vierjarige leerlingen ontvangen een brief van de directie.
Na elke vakantie start een nieuwe periode. Het aantal meldingen binnen stap 1 en 2
staat dan weer op 0.
Vanaf stap 3 komt de vakantieregeling te vervallen (dus als uw zoon/dochter in een
periode tussen twee vakanties 6 of meer keren te laat is gekomen, blijven de
meldingen staan).
Mocht uw kind door overmacht van buitenaf, zoals b.v. een file door heel Zoetermeer,
te laat komen dan houden wij daar uiteraard rekening mee.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw op uw
medewerking om te voorkomen dat stap 2 genomen moet worden.
Met vriendelijke groet,
Louise Gros
Directeur

Integraal Kind Centrum De Piramide - De uitdagende leeromgeving voor kinderen van 0 t/m 13 jaar waarin onderwijs, kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten een eenheid vormen en hun aanbod een doorgaande ontwikkelingslijn.

