Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die 4
jaar worden in de periode van 24-07-2021 tot en
met 31-07-2022

Reuver, januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind wordt volgend schooljaar 4 jaar. Dat betekent dat uw kind na de
zomervakantie of in de loop van het schooljaar 2021/2022 naar de basisschool mag.
Wanneer begint de leerplicht?
De leerplicht begint als uw kind 5 jaar oud wordt, maar uw kind mag al naar de
basisschool als hij/zij 4 jaar is. Op de achterzijde vindt u meer informatie over de
leerplicht.
Basisscholen in gemeente Beesel
In onze gemeente hebben we de volgende vier basisscholen:
 Basisschool Bösdael, Meester Bosmanshof 1, Reuver
 Basisschool Het Spick, Kerkstraat 12, Beesel
 Basisschool Meander, St. Jozefweg 28, Reuver
 Openbare Jenaplanbasisschool de Triolier, St. Annastraat 31, Reuver
Om u te helpen bij het maken van een goede keuze voor uw kind verwijzen wij u naar
de websites van de scholen. Daarop vindt u alle informatie over het onderwijs en de
organisatie. De schoolgids kunt u ook op de websites inzien.
Informatiemomenten en aanmelden op een basisschool
In de bijlage treft u de informatiemomenten en de contactpersonen van de vier
scholen aan en de wijze waarop u met de school kan kennismaken.
Op 11 maart bent u tussen 15.00 uur en 17.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur
van harte welkom op een van scholen om uw kind in te schrijven. Hierbij graag een
van overheidswege verstrekt document (paspoort, identiteitskaart,
geboortebewijs) meenemen, waarop het Burgerservicenummer van uw kind
vermeld staat.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u uw kind al aangemeld
heeft bij een school, dan dient deze brief alleen ter informatie.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met mij opnemen via 077-4749292 of via
e-mail op leerplicht@beesel.nl
Met vriendelijke groet,
Namens Burgemeester en Wethouders van gemeente Beesel en de gezamenlijke
besturen van de basisscholen,
Susan Naus Leerplichtconsulent gemeente Beesel

Algemene informatie leerplicht Beesel
Doel en inhoud van de Leerplichtwet
In Nederland vinden we leerrecht en leerplicht zo belangrijk, dat we er een wet voor
hebben. De rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en scholen staan in
de Leerplichtwet.
Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?
Als een kind vijf jaar oud wordt, is het vanaf de eerste dag van de volgende maand
leerplichtig. Een kind wordt bijvoorbeeld op 10 oktober vijf jaar oud en is dan vanaf 1
november leerplichtig.
Overigens gaan bijna alle kinderen al naar school na hun vierde verjaardag. De
kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig. Het is wel goed voor de ontwikkeling om
samen met kinderen van dezelfde leeftijd al naar school te gaan.
Tot wanneer is een kind leerplichtig?
Een kind is leerplichtig tot 18 jaar, tenzij hij/zij eerder zijn of haar startkwalificatie
behaalt. Dat is een diploma vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger.
Wanneer mag vrij (vrijstelling) worden aangevraagd?
In de Leerplichtwet staat wanneer een leerling de school niet hoeft te bezoeken. Dit is
onder andere het geval bij ziekte of schoolsluiting.
Daarnaast kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waarin vrijstelling ook passend
is. Ga hierover met school het gesprek aan.
Wat zijn de verplichtingen van ouders/verzorgers en kind?
Het is de plicht van ouders/verzorgers om ervoor zorgen dat hun kind op een school
staat ingeschreven en dat hun kind naar school gaat. Het kind wordt vanaf zijn 12e
verjaardag medeverantwoordelijk voor het volgen van de lessen en het schoolbezoek.
Als een leerling ziek is, dienen ouders dit te melden bij de school. Als een kind om
andere redenen afwezig is moet hiervoor vooraf toestemming zijn gekregen van de
school.
Wat doet een leerplichtconsulent?
De leerplichtconsulent is er niet alleen voor de handhaving van de wet, maar heeft ook
een maatschappelijke zorgtaak. Dit houdt in dat de leerplichtconsulent kan
ondersteunen bij problemen als een kind vastloopt op school of niet naar school gaat.
Daarnaast werkt de leerplichtconsulent samen met het gezinscoachteam van de
gemeente en andere partners die werken met kinderen en jeugd, om te kijken of er
eventueel hulp nodig is voor u en/of uw kind.
Voor meer gegevens over leerplicht kunt u kijken op de volgende website:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.
Bij vragen kunt u ook contact opnemen met de leerplichtconsulent van de
gemeente Beesel via 077-4749292 of via e-mail op leerplicht@beesel.nl

Openbare Jenaplanbasisschool de Triolier
Informatieavond donderdag 4 maart om 19.30 uur.
Op maandag 8 maart bent u welkom tussen 08.30 uur en 09.30 uur om samen met uw
zoon of dochter onze weekopening bij te wonen en daarna kunt u een rondleiding
door de school krijgen om de school ”in bedrijf” te zien. Mocht een van bovenstaande
momenten niet uitkomen, dan vragen we u een afspraak te maken voor een
persoonlijk gesprek en rondleiding door de school.
Telefoon: 077-4769000
Website: www.triolier-akkoord-po.nl
Bovengenoemde informatieavond en inloop op maandag 8 maart kan alleen
plaatsvinden indien de maatregelen m.t.b. corona virus dit toelaat.

Basisschool Bösdael
I.v.m. de huidige maatregelen rondom het coronavirus, maken wij de keuze om u in de
gelegenheid te stellen in een persoonlijk gesprek kennis te maken met onze school,
onze werkwijze en onze collega’s. Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken
met de teamleider via mail: daphne.hoeben@kerobei.nl of telefonisch 077-4748216.
I.v.m. huidige scholensluiting heeft het de voorkeur om via mail contact op te nemen.
Telefoon: 077-4748216
Website: www.bosdael.kerobei.nl

Basisschool Het Spick
I.v.m. de huidige maatregelen rondom het coronavirus, maken wij de keuze om u in de
gelegenheid te stellen in een persoonlijk gesprek kennis te maken met onze school,
onze werkwijze en onze collega’s. Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken
met de teamleider via mail: ingrid.houtakkers@kerobei.nl of telefonisch 077-4743057.
I.v.m. huidige scholensluiting heeft het de voorkeur om via mail contact op te nemen.
Telefoon: 077-4743057
Website: www.spick.kerobei.nl

Basisschool Meander
I.v.m. de huidige maatregelen rondom het coronavirus, maken wij de keuze om u in de
gelegenheid te stellen in een persoonlijk gesprek kennis te maken met onze school,
onze werkwijze en onze collega’s. Graag nodigen wij u uit om een afspraak te maken
met de teamleider via mail: loes.schoonenberg@kerobei.nl of telefonisch 0774740140.
I.v.m. huidige scholensluiting heeft het de voorkeur om via mail contact op te nemen.
Telefoon: 077-4740140
Website: www.meander.kerobei.nl

Aanmelden en inschrijven
Op 11 maart bent u tussen 15.00 uur en 17.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur
van harte welkom op een van bovenstaande scholen om uw kind in te schrijven.
Indien u op 11 maart verhinderd bent, kunt u uw kind uiteraard ook op een andere dag
aanmelden op de door u gekozen school.
In de Wet op passend onderwijs staat dat scholen tien weken de tijd hebben om na te
gaan of de school een passende plek is voor uw kind. Het is daarom belangrijk dat u
uw kind tien weken voor zijn/haar eerste schooldag aanmeldt.

