Regeling educatieve keuzedagen
Vanaf 1 september 2019 is het op CBS de Anna van Buren mogelijk om educatieve keuzedagen aan
te vragen. Hieronder leggen wij aan u uit wat hiermee bedoeld wordt en welke spelregels zijn
opgesteld om dit verlof aan te vragen.
Regelluwe scholen
Vanaf 01 januari 2015 participeert onze school in het project Regelluwe scholen. Het experiment
Regelluwe scholen is een initiatief van toenmalig staatssecretaris Dekker van OCW. In dit experiment
krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit meer ruimte voor eigen initiatieven.
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die meedoen aan het experiment, mogen
afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is hierbij “verdiend vertrouwen”.
Tijdens het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en regelgeving leidt tot betere
kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs. Ook kan de uitkomst zijn dat bepaalde ruimte
definitief beschikbaar komt, al of niet voor alle scholen. Meer informatie over dit project kunt u
vinden op: www.regelluwescholen.nl

Educatieve keuzedagen
CBS de Anna van Buren staat voor eigentijds en ondernemend onderwijs. Na je schooltijd trek je de
wijde wereld in. Wij zorgen ervoor dat je goed bent in de vakken die je overal nodig hebt. Je leert dat
je nooit moet denken: “Dat kan ik niet”. Je moet juist altijd denken: “Dat kan ik”. In die grote wereld
gebeurt van alles. Daar wil je als kind alles van weten. Veel kunnen wij op school organiseren, maar in
wat niet kan, kan de educatieve keuzedag veel meer mogelijkheden geven om te helpen jouw
talenten te ontwikkelen. Vanuit bovenstaande gedachte en het besef dat kinderen niet alleen leren
op school, maar ook buiten school, bieden wij vanaf 01 september 2019 de mogelijkheid om
educatieve keuzedagen aan te vragen. Het idee hierachter is leerlingen en ouders de kans te geven
om maximaal twee dagen per schooljaar iets bijzonders te doen, dat afwijkt van het reguliere
onderwijsprogramma en zich afspeelt buiten de school, maar wel onder schooltijd.
Enkele voorbeelden:
✓ ouders willen graag met hun kind(eren) de geboorte van een veulen of puppy bijwonen
✓ ouders willen met hun kind(eren) Prinsjesdag bijwonen
✓ ouders willen met hun kind(eren) een dag naar een bijzondere gebeurtenis
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
1. er moet sprake zijn van een educatief doel
2. de leerkracht kan uw kind vragen een terugkoppeling van de educatieve ervaring te geven
Wanneer worden educatieve keuzedagen niet toegekend?

▪
▪
▪
▪

als de activiteit ook in de reguliere vrije tijd is uit te voeren. (Voor verlenging van vakantie is
deze regeling niet bedoeld)
als het in gaat tegen belangrijke activiteiten die op dat moment in de groep worden
uitgevoerd (toetsen, schoolreis etc.).
als er reeds twee educatieve keuzedagen in het betreffende schooljaar zijn toegekend.
als de schoolleiding het educatieve karakter niet erkent.

Het educatieve verlof is nadrukkelijk niet bedoeld voor het verlengen van reguliere vakanties en/of
vrije dagen!!
Hoe vraag ik educatieve keuzedagen aan?
U vraagt bij de administratie van de school het aanvraagformulier “educatieve keuzedagen”, vult het
aanvraagformulier in en mailt dit naar info@annvanburenvco.nl of levert het formulier in bij de
administratie van de school. U doet dit uiterlijk één dag voor het gevraagde educatieve keuzeverlof.
Voor de school is het van belang dat u een goede motivatie aangeeft op het formulier. De beslissing
van het toekennen van het verlof ligt bij de directie van de school.
De directie zal besluiten, na consultering van de leerkracht of het verlof wordt toegekend. U krijgt
van ons een bevestiging/afwijzing van het verlof.

