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Agenda

13-12-2022 Kerstconcert

13-12-2022 Raad van Toezicht

20-12-2022 Kerstactie – Sponsorloop

20-12-2022 MR-vergadering (19.30-21.30)

21-12-2022 PWS-presentatie (19.30-21.30)

22-12-2022 Kerstafsluiting leerlingen (13.15-14.45)

23-12-2022 Kerstafsluiting medewerkers

Paarse Vrijdag

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is 

het Paarse Vrijdag; een actiedag waarop de hele 

school hun steun voor sekse-, gender- en seksuele 

diversiteit kan laten zien door paars te dragen. 

Op donderdag hebben de leerlingen van de GSA 

(Gender & Sexuality Alliance) van Notre Dame de 

school al prachtig versierd. Vrijdag zal er van alles 

te doen zijn in de school. Van haren paars verven 

tot regenboogcakejes eten in de aula. Er zal in de 

basisgroepen een voorlichting gegeven worden 

door de GSA-leerlingen en een prijsuitreiking 

voor de mooiste paarste outfit.

In het volgende Webazine zullen we een verslag 

doen van deze dag!
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Malawi

Met Sinterklaas onderweg richting Spanje kunnen 

we hier in Nederland langzamerhand beginnen na 

te denken over het kerstdiner en over een leuke 

invulling van de kerstvakantie. Bij veel mensen 

zal het allemaal wat soberder uitpakken dan 

andere jaren; iedereen merkt intussen wel dat alle 

prijzen stijgen en dat de eindjes die we aan elkaar 

proberen te knopen steeds korter worden. 

Toch durven we het aan opnieuw aandacht te 

vragen voor de moeilijkheden van onze vrienden 

in Malawi. Door de klimaatverandering,  

de naweeën van de coronacrisis én de invloed 

van de oorlog in Oekraïne is daar het leven echt 

een stuk zwaarder dan hier. Al sinds 2018 voeren 

we met Kerstmis actie om de Chingale Secondary 

School te ondersteunen.  

We hebben geld ingezameld voor computers, 

voor stapelbedden, voor brillen, voor muurverf, 

voor uitwasbaar maandverband, voor uniformen 

en niet te vergeten: voor schoolgeld.  

Dankzij goede contacten zijn we ervan overtuigd 

dat al het ingezamelde geld ook goed  

is aangezet. 

Ook deze decembermaand zal de opbrengst van 

de kerstactie voor Chingale zijn. We organiseren 

voor de derde keer op rij een sponsorloop, 

die deze keer eindelijk niet gedwarsboomd zal 

worden door corona! De leerlingen kiezen uit 

drie opties: een boswandeling, een struintocht 

in de polder (gegarandeerd deels door de 

modder!) of een hardloopfestijn rond de school. 

Alle afstanden zijn ongeveer 4 km. De leerlingen 

laten zich aan het thuisfront sponsoren door 

vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en zussen, 

buren, enzovoorts. Ze brengen daarvoor een 

sponsorkaart mee naar huis.

De opbrengst van de actie gaat naar twee door 

de vriendschapsschool zelf gekozen doelen: 

Ten eerste willen we het schoolgeld blijven 

betalen voor de ouders die dat door de enorme 

prijsstijgingen niet meer op kunnen brengen. 

We deden dat al voor zo’n 50 leerlingen maar 

willen dat aantal uitbreiden tot 80. Ten tweede 

geeft de schoolleiding aan dat er veel behoefte 

is aan meubilair in de bibliotheek en in het 

meisjeshostel. Dat zijn twee plekken waar de 

leerlingen blijven studeren buiten de lessen, 

omdat ze zelf geen boeken hebben. Zittend op 

de grond is natuurlijk niet echt comfortabel. 

De actie zal deze week worden afgetrapt in 

de basisgroepen. Op 20 december wordt de 

sponsorloop gehouden tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Er zal veel hulp zijn vanuit de ‘Malawigroep’.  

In maart zal deze groep van 20 van onze 

leerlingen een werkbezoek aan Chingale brengen. 

Natuurlijk krijgen zij dan de opdracht mee goed 

te kijken of alle steun goed wordt gebruikt.

Wij hopen op jullie enthousiaste medewerking!
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Sinterklaas

Leerlingen uit leerjaar 1 mochten aangeven op 

welke manier ze in de basisgroep aandacht wilden 

besteden aan Sinterklaas. Een basisgroep wilde 

graag lootjes trekken en cadeautjes voor elkaar 

kopen, maar de meeste groepen wilden toch wel 

een zelfgeknutseld schoentje zetten (en vooral 

laten vullen). Op 5 december zat er uiteraard wat 

lekkers in de schoentjes. Ook kwamen Sinterklaas 

en zijn pieten een bezoekje brengen tijdens de 

dagstart. In de bovenbouw werden de tutoren 

even extra in het zonnetje gezet; ze ontvingen 

een grote speculaaspop. Voor een leuke 

compilatie van deze dag, klik hier (link: https://

www.instagram.com/p/Clyeij6IHrE/ )
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Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Ilse 

Barten en ik ben als leerplichtambtenaar verbonden 

aan Notre Dame. Ik ben daarom 1 keer in de twee 

weken op dinsdagochtend op school.

Leerplichtwet

De leerplichtwet waarborgt het recht op onderwijs. 

Maar daar hoort ook een aanwezigheidsplicht bij. 

Wanneer een leerling te vaak afwezig is, is dat 

(mogelijk) een overtreding van de leerplichtwet. 

Scholen zijn dan ook verplicht om dit verzuim te 

melden. Ze zijn zelfs strafbaar als ze het niet  

(op tijd) doen. 

Wat gebeurt er als er door leerplicht een 

verzuimmelding wordt ontvangen?

Ik (of een van mijn collega’s) zal een onderzoek 

starten naar de oorzaak van het verzuim.  

Dat doe ik door in contact te treden met school, 

leerling en ouders. Het kan zomaar zijn dat er 

een streng gesprek volgt als een leerling vaak te 

laat komt of te vaak spijbelt. Er kan zelfs een straf 

worden gegeven als er na een aantal gesprekken 

geen verbetering zichtbaar is. 

Maar wat nu als er veel meer aan de hand is dan 

een paar keer te laat komen?

Dan onderzoeken we samen met het 

ondersteuningsteam van school wat een jongere 

nodig heeft. Welke hulp we in kunnen zetten en 

hoe we de leerling en eventueel het gezin  

 

kunnen ondersteunen. Als het een leerling niet 

lukt om naar school te komen, wordt de jeugdarts 

ingeschakeld om de belastbaarheid van leerling te 

bepalen. Een aangepast rooster behoort dan tot de 

mogelijkheden. 

Preventief: Leerplichtspreekuur

Wanneer een leerling net te vaak afwezig is of te 

laat komt, de coach hierover al contact met leerling 

en ouders heeft gehad én er geen verbetering 

is opgetreden, doet de school een preventieve 

melding bij leerplicht. Leerling en ouders worden 

hierover door school geïnformeerd.  

Op de dinsdagochtenden dat ik op school ben, 

houd ik leerplichtspreekuur. Dat betekent dat ik de 

leerling even uit de les haal, uitleg wat leerplicht 

doet en waar leerling op moet letten.  

Ik zal met de leerling afspraken maken en een 

verslag van het gesprek naar ouders en school 

sturen. Dit is een preventieve interventie.  

Wanneer de aanwezigheid verbetert, sluit ik het 

dossier. Als het verzuim aanhoudt, zal er een 

gesprek op kantoor worden ingepland met  

leerling en ouders.

Mijn doel is om de jongeren te ondersteunen, 

adviseren, te helpen en te motiveren.  

Uiteindelijk gaat het er om dat leerlingen lekker 

in hun vel zitten. Als dat zo is, is schoolgang vaak 

ook geen probleem. Gaat het even niet zo lekker, 

is verzuim vaak een eerste signaal. Door dit samen 

met school op te pakken hopen we erger  

te voorkomen!

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

Meer informatie?

Het volgende Webazine
verschijnt op

23 december
tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

Webazine.

Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop

Leerplichtambtenaar op school

Kerstvieringen en 
nieuwjaarsontbijt
Op donderdag 22 december is er van 13.15 – 

15.00 uur kerstviering voor alle leerlingen van 

Notre Dame. De kerstviering vindt plaats op 

school en er is een programma per leerjaar.  

Op vrijdag 23 december is de kerstviering voor 

medewerkers van Notre Dame, er zijn dan geen 

lessen dus de leerlingen hebben vrij.

Op maandag 9 januari 2023 starten de 

medewerkers van Notre Dame het nieuwe jaar 

met een nieuwjaarsontbijt. De lessen starten dan 

om 11.15 uur.

Schoolleiding Notre Dame
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