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Luxeverzuim 
Er zijn regelmatig ouders die 
informeren of het mogelijk is een dagje 
eerder op vakantie te gaan of een 
dagje later terug te komen. Op school 
wordt er op die dagen toch niet veel 
gedaan, is de gedachte. En het kan 
behoorlijk schelen in de drukte op weg 
van en naar de vakantiebestemming.  
 
Al begrijpen wij deze wens van 
ouders, toch moeten wij in zo’n geval 
“nee” verkopen. In de leerplichtwet is 
een naam bedacht voor verzuim vlak 
voor en vlak na een vakantie: dit is 
LUXEVERZUIM. Luxeverzuim moet 
altijd gemeld worden bij de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) en de 
leerplichtambtenaar. School mag 
alleen bij hoge uitzondering verlof 
toekennen vlak voor of vlak na een 
vakantie. Een voorbeeld daarvan is 
verlof om een begrafenis bij te wonen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is het eigenlijk zo dat er in de laatste 
schoolweek of in de eerste week  van 
het nieuwe schooljaar “toch bijna niets 
wordt gedaan”?  
In de klas zijn dit de meest intensieve 
weken van het jaar. De laatste 
schoolweek staat in het teken van 
“afscheid nemen”: afscheid van de juf 
of meester, van het lokaal waarin je 
een jaar lang hebt gezeten, van de 
kinderen met wie je een jaar hebt 
samengeleefd en samengewerkt.  

 
 
Samen het lokaal opruimen en 
schoonmaken helpt daarbij. 
 
In de eerste schoolweek staat 
het (opnieuw) aan elkaar 
wennen centraal: hoe is de 
nieuwe juf of meester? Is jouw beste 
vriend van voor de vakantie nu nog 
steeds je beste vriend? Hoe zijn de 
nieuwe kinderen? Welke  afspraken 
maken we met elkaar om het zo 
gezellig mogelijk te hebben? 
 
Luxeverzuim wordt door het Regionaal 
Bureau Leerlingzaken intensief in de 
gaten gehouden. Alle scholen hebben 
de oproep gekregen om verzuim in de 
laatste en de eerste schoolweek, ook 
kinderen die worden ziek gemeld, 
onmiddellijk door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. Die gaat dan 
controleren (bijvoorbeeld door een 
huisbezoek af te leggen) of het een 
geval van luxeverzuim is. Van  (een 
vermoeden van) luxeverzuim wordt 
een proces verbaal opgemaakt. Er kan 
dan een hoge boete worden opgelegd. 
 
Komt u op uw vakantiebestemming in 
de problemen, waardoor het niet 
mogelijk is om op tijd terug in 
Nederland te zijn, dan is het belangrijk 
om bewijsstukken mee terug te nemen 
waarmee u kunt aantonen dat dit een 
situatie van overmacht was. Denk aan: 
een doktersverklaring, een verklaring 
van de politie na een ongeval, een 
verklaring van de 
luchtvaartmaatschappij dat de 
geplande terugvlucht is vervallen en 
moest worden omgeboekt. Zo 
voorkomt u dat u bij thuiskomst ook 
nog een boete krijgt in verband met 
luxeverzuim. 
 



 

Studiedag 
De laatste dag voor de vakantie 
hebben wij een studiedag. De 
kinderen zijn dan vrij.  
 
Jambo Afrika 
Vrijdag 16 juni waren de leden van 
Jambo Afrika bij ons op school om 
kennis te maken met de Afrikaanse 
cultuur en muziek. De kinderen 
hadden de school voor hun komst al 
versierd met mooie Afrikaanse 
knutselwerken.  
Bij aankomst werden de kinderen en  
ouders op het schoolplein al 
verwelkomd met een swingend 
Afrikaans optreden. Daarna mochten 
de kinderen in workshops oefenen met 

het Afrikaanse ritme. Met 
een kalabas in water en 
met een echte djembe 
trommel.  Als afsluiting 
trakteerden de kinderen de 
ouders en de leerkrachten 
’s middags op een 
swingende voorstelling. 

 
Halen en brengen kinderen op 
paden 
Wij hebben gemerkt dat ouders en 
kinderen soms een korte route kiezen 
van en naar de hoofdingang van de 
school; een route door onze heg. In de 
heg zitten inmiddels gaten die alleen 
met nieuwe planten weer te herstellen 
zijn.  
Wij vragen u vriendelijk om uw 
kinderen erop te attenderen dat het de 
bedoeling is dat zij over het pad lopen. 
En zou u zelf ook de route over het 
pad willen nemen? 

  
 
 
 
 
 

Wij zullen het zelf in de groepen ook 
onder de aandacht van de kinderen 
brengen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Thema Teken- en Techniekkast 
Het thema voor de Tekenkast is deze 
maand Bomen/bos. Het thema voor de 
techniekkast is Kapla. 
 
De schoolverlaters 
Voor de leerlingen van groep 8 zit hun 
tijd op het Mozaiek er bijna op. Om 
goed afscheid te kunnen 
nemen hebben zij met 
elkaar op vrijdag 14 juli 
de schoolverlatersdag en 
American Party en op 
dinsdag 18 juli de 
Musical. 
 
Rapportgesprekken 
In de week van 3 juli zijn de 
rapportgesprekken over het laatste 
rapport voor de zomervakantie. 
 
Kennismakingsmiddag 
Op woensdagmiddag 19 juli hebben 
wij de kennismakingsmiddag voor de 
nieuwe leerlingen. Zij komen dan 
kennismaken met hun klas en 
leerkracht. 
 
Vakanties en feestdagen 
 
Studiedag 
Vrijdag 21 juli 2017 
 
Zomervakantie 
Van zaterdag 22 juli t/m  
zondag 3 september 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
 


