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Basisschool Willibrordus in 2019-2020 

1. Wie zijn wij? 

1.1   Inleiding 

Basisschool Willibrordus vormt samen met basisschool Bernardus uit 
Saasveld, basisschool De Kerkewei uit Rossum en de Aloysiusschool uit 
Weerselo onderwijsgemeenschap het Web. De scholen werken ieder 
vanuit hun eigen identiteit en visie samen.  
 

Ons schoolgebouw staat in het dorp Deurningen en wordt bezocht door 
de kinderen uit het dorp, uit het buitengebied en uit de omliggende 

gemeenten. Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de 
maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het 
bijzonder. 
 
We zijn een Leader in me-school. Wij gebruiken de zeven gewoonten 

van effectief leiderschap als taal om de leerlingen de leiding over hun 
eigen ontwikkeling en leven te laten nemen.  
 
1.2  Schoolgids en Scholen op de kaart 
In de schoolgids van basisschool Willibrordus vindt u uitgebreide 
informatie over de werkwijze van onze school, welke keuzes we hierin 
gemaakt hebben en hoe de school georganiseerd is.  

U vindt deze schoolgids op onze website onder de volgende link 
https://www.willibrordusdn.nl/onze-school/schoolgids/ 
Deze informatie kunt u ook vinden via de website:   
www.scholenopdekaart.nl 
 

1.3  Team 

Functie  Medewerker 

Directeur OG Jasper Diele 

Locatieleider Gerben Ottink 

Groepsleerkrachten Aafje Kistemaker 
Marieke Droste 
Hetty de Winder 
Karen Tenhage 
Judith Goorhuis 
Dorien Haverkort 
Brigitte Hilgerink 
Gerard Bekkedam 

Nicole O.Aarninkhof 
Marbeth Heitbaum 
Carlien van Elburg 
Iris Hassink 
Karen Simon 
Marijke te Nijenhuis  
Lisanne Wolbert  
 

Intern begeleiders Marieke Droste Dorien Haverkort 

Digicoach/ict-er Judith Goorhuis 

Conciërge Harry Engbers 

Stage begeleider Nicole oude Aarninkhof 

Schoolcontactpersoon 
Aandachtsfunctionaris        

Dorien Haverkort 
Jasper Diele 

e-mailadres: voorletter.achternaam@konot.nl (vb: j.diele@konot.nl) 

 

2. Overzicht van schooltijden, vakanties, vrije dagen, 
studiedagen 
 

 Groep 1/2 Groep 3/4/5/6/7/8 

Maandag -donderdag 8.30 – 14.15u 

Vrijdag 8.30-12.15u 8.30u-14.15u 
 

2.1 Overzicht van de vakanties 2019 – 2020   

   van                 tot en met 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020 

Rosenmontag 24 februari 2020 24 februari 

Goede vrijdag/Pasen 10 april 2020 13 april 2020 

Tulp/Mei 25 april 2020 10 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020 

Pinksteren 30 mei 2020 1 juni 2020 

Zomervakantie  4 juli 2020 16 augustus 2020 

https://www.willibrordusdn.nl/onze-school/schoolgids/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:voorletter.achternaam@konot.nl
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2.2 Vrije dagen en studiedagen 

Naast de in het overzicht genoemde data zijn er nog enkele data waarop 
de kinderen vrij zijn. Dit zijn studiedagen voor het schoolteam. Het 
betreft de volgende data: 
20 september 
26 september 
10 februari 

27 mei 
 

3. Samenstelling medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad 
(OR) 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad en een ouderraad. De 
medezeggenschapsraad denkt mee op het gebied van (onderwijskundig) beleid terwijl de 
ouderraad de school vooral op organisatorisch gebied ondersteunt. Beide geledingen zijn 
onmisbaar voor onze school. 
Leden MR 
Voorzitter:  I.Aarninkhof 
Penningmeester:  D. Haverkort  
Secretaris:  Brigitte Hilgerink 
Leden:   L. Timmers (lid) 

C.Wegman (vice-voorzitter en lid) 
E. van den Bos (lid) 

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad kunt u terugvinden op onze website 
www.willibrordusdn.nl. 
 
Leden OR  
Voorzitter:   Laurens de Rond  
Secretariaat:   Saskia Veldhuis                                   
Penningmeester,   Elles Oude Smeijers  
Leden:   Wendy Legtenberg 

                             Leonie Maathuis 

Saskia Veldhuis 

              Wendy Kleinsmann- Kerkhof Jonkman 

               Miriam Scholten 

Kim Voerman 

Loeske Mulder                           

               Niek Leus 

 

 

5. Praktische zaken 

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)  

De stichting Konot heeft er voor gekozen om te verwijzen naar Kinderdagopvang-
organisaties (KDO) met wie zij een contract heeft gesloten. Door gebruik te maken van een 
kinderdagopvang-organisatie hoeven de scholen zelf geen opvang vóór of na schooltijd te 
verzorgen. 
Onze school heeft een contract met: Kinderopvang Nijntje Pluis bv, Brandlichterweg 57, 
7581 AP Denekamp, 0541-516889, info@nijntjepluis.nl. 
Nijntje Pluis vangt de kinderen in de hal van school op. Hier is een speciale ruimte 
ingericht. Voor alle duidelijkheid willen we melden dat ouders, die opvang wensen voor 
hun kind(eren), zelf alles dienen te regelen met de KDO en met de belastingdienst (om de 
maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen maken van 
bovengenoemde KDO (‘s), maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in.  

5.2 Met fiets naar school 

Zowel bij de overdekte fietsenstalling op het grote speelplein als bij de gestalde fietsen bij 
de ingang van de groepen 0/1 en 2 is beperkt toezicht mogelijk. Kinderen buiten de 
bebouwde kom mogen met de fiets naar school komen. Van kinderen die dichtbij de school 
wonen, verwachten we niet dat ze op de fiets komen. Dit zou een onnodig volle 
fietsenstalling tot gevolg hebben, waarbij sneller beschadigingen optreden bij de gestalde 
fietsen. 
Aangezien wij niet in voldoende mate oog kunnen houden op de fietsenstalling, kan de 
school niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of schade aan de fietsen. 

5.3 Ouder bijdrage en kosten schoolreisje en kamp gr. 8 

Schoolreisjes  

De ouderbijdrage is €40,-. Voor instromers en leerlingen van groep 8 is het €17,50. 
Daarnaast betalen kinderen uit groep 8 een kampbijdrage van €50,-. De ouderbijdrage 
wordt beheerd door de ouderraad en gebruikt voor alle feestelijke gebeurtenissen op 
school. 

5.4 Luizencontrole 

De hoofdluis-werkgroep bestaat uit een coördinator en een aantal hulpouders. Na iedere 
vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis. De hulpouders zijn geïnstrueerd door 
een deskundige vanuit de GGD.  
Indien uw kind hoofdluis heeft, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.  

 

mailto:nijntje.pluis@home.nl


4 
 

5.5 Eten en drinken 

Het belangrijkste van ‘gewoonte 7, Houd de zaag scherp, evenwicht voelt het best’ is dat 
je goed voor jezelf zorgt. Dit is voor ons aanleiding om ons uit te spreken voor gezonde 
voeding. Een gezonde leefstijl is voor kind(eren) erg belangrijk. Het is bekend dat kinderen 
die gezond eten én genoeg bewegen: 
  · minder vaak ziek zijn 

· zich beter kunnen concentreren 
· lekkerder in hun vel zitten 

We willen niet vervallen in vele controles en discussie over gezond en ongezond. Daarom 
hebben we een aantal eenvoudige regels opgesteld. 
 
Ochtendpauze: 
Een tussendoortje tijdens de ochtendpauze: De kinderen mogen fruit mee naar school, dat 
smaakt fris en zoet en het levert voldoende vezels en vitaminen. Ook groente, zoals 
komkommer, worteltjes of snoeptomaatjes zijn een frisse en gezonde keus. 
Heeft uw kind meer trek, dan mag er ook een boterham, een krentenbol, een plak 
ontbijtkoek, een rijstwafel of een cracker gegeten worden. Geef kinderen iets mee dat niet 
te veel is. Een pauzehapje is een tussendoortje en is niet bedoeld als een maaltijd. Wij 
vragen u nadrukkelijk om zorg te dragen voor een gezonde voeding. 
 
Middagpauze: 
Een gezonde lunchtrommel bevat brood, een krentenbol, een plak ontbijtkoek, een 
rijstwafel of een cracker en evt. wat rauwkost of fruit. 
Geen koek of snoep, dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op 
te eten. Ook hier geldt weer, gelieve geen chocolade.  
Drinken voor de ochtendpauze/ middagpauze: 
Frisdrank en energydrinks zijn niet toegestaan. Bij voorkeur vragen we u het drinken in 
bekers mee te geven. Dit in verband met het milieu. 
Bij gewoonte 7 hoort ook dat je jezelf af en toe verwent. De laatste vrijdag voor de 
vakanties is daarom Koek-en snoepdag. Op die dag mogen de kinderen voor het 
tussendoortje in de kleine pauze koek of snoep meenemen. 
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen gezond eten en drinken! 

5.6 Verjaardagen, traktaties en wensjes 

Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. U kunt het moment van trakteren met de 
leerkracht overleggen.  
Wensjes: 
Bij verjaardagen van vader, moeder, opa of oma mag uw kind een wensje maken. Natuurlijk 
ook voor een bruiloft. Dit kan echter alleen als uw kind tijdig een briefje meebrengt. Het is 
fijn als we dit briefje minimaal een week van te voren krijgen. 

5.7 The leader in me 

De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij 
vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, 
probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn 
eigenschappen welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. 
Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te 
nemen. Met The leader in me werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en 
ouders betrokken worden om dit mogelijk te maken. De aanpak is gebaseerd op de 7 
eigenschappen van effectief leiderschap. Deze eigenschappen zijn onderzocht en 
samengesteld door Dr. Stephen Covey. Hij deed dit op basis van wetenschappelijk 
onderzoek en beschreef ze in het boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. 
 
De 7 eigenschappen  
De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf: 
1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas 
over je eigen leven. 
2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.  
3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen. 
Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken: 
4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft. 
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat. Luister om te begrijpen 
en niet om daarna te kunnen overtuigen. 
6. Creeër synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.  
Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen: 
7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden. 
 
Leerlinglioghthouseteam 
Onze leerlingenraad noemen we het leerling- lighthouseteam. De leden van dit team 
bespreken in een aantal vergaderingen per jaar allerlei onderwerpen met de directie van 
de school. De leerlingen uit het leerling- lighthouseteam denken ook mee over hoe 
zelfleiderschap van kinderen vergroot kan worden. De leerlingen kunnen naar een plek in 
het team solliciteren. 

5.8 Communicatie 

Alleen wanneer kind, ouders en school op een goede manier samenwerken kan een kind 
zich optimaal ontwikkelen. De zogenaamde pedagogische driehoek moet sterk zijn. Goede 
onderlinge communicatie is hierbij van groot belang. We hebben voor verschillende 
communicatiestromen verschillende middelen. Het belangrijkste is dat iemand niet met iets 
moet blijven rondlopen. Alles is bespreekbaar. In gesprek kom je verder. 
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Algemene informatie 
Website:  Op de website publiceren we algemene info, info per groep, 

nieuws en foto’s van leuke evenementen; 
Nieuwsbrief: Inhoudelijke informatie en informatie over organisatorische 

zaken op school; 
E-mail: Vanuit school worden informatieve e-mails verstuurd; 
Social Schools: Social Schools is een afgeschermde app voor ouders van een 

klas. Hierin worden leuke korte berichten gepost om u te 
laten meegenieten van de dagelijkse gang van zaken in de 
klas; 

Schoolplan: In het schoolplan beschrijven we ons vierjarenplan. Het 
schoolplan staat op de website; 

Schoolgids: De schoolgids wordt elk jaar uitgegeven; 
Inloopmiddag: Aan het begin van het schooljaar is er een inloopmiddag. 
 
Leerling specifieke informatie  
Ouderportaal: Elke ouder kan via ons ouderportaal van Parnassys inloggen 

op de pagina van zijn kind. Hier is administratieve informatie 
te vinden. Ook de rapporten en testuitslagen van het 
leerlingvolgsysteem van uw kind zijn hier in te zien. Vanaf 
groep 3 kunt u ook de actuele vorderingen van uw kind 
volgen. 

Oudergesprekken: 1e driehoeksgesprek in de eerste weken van het schooljaar. 
2e driehoeksgesprek direct na het eerste rapport (februari).  
3e driehoeksgesprek aan het eind van het schooljaar (op 
aanvraag of uitnodiging). 

Spreekuren: Naast de driehoeksgesprekken zijn er nog een aantal 
momenten waarop er spreekuur is; 

Dagelijks contact: Uiteraard kunt u altijd dagelijks contact met de leerkrachten 
zoeken. Dit het liefst na lestijd zodat de leerkracht in de 
ochtend met de lessen kan beginnen. 

 
Rapporten 
Aantal rapporten: 

- Kinderen van tussentijdse instroom (voorheen genoemd: groep 0) 
krijgen een instroomrapport.  

- Kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 2 rapporten. 
Tijdstippen van uitgave van rapporten: 

- 1e rapport in februari. 
- 2e rapport aan het eind van het schooljaar. 

Vanaf groep 3 kunt u middels het ouderportaal steeds op de hoogte zijn van de cognitieve 
vorderingen van uw kind. 

Oudergesprekken: 
- 1e driehoeksgesprek in de eerste weken van het schooljaar. 
- 2e driehoeksgesprek direct na het eerste rapport (februari). De 

uitzondering hierop is groep 8, die het 2e gesprek houdt ná de uitslag 
van de CITO eindtoets. 

- 3e driehoeksgesprek aan het eind van het schooljaar. 
Tussen alle driehoeksgesprekken door blijft het door het gehele schooljaar heen mogelijk 
om met de leerkracht in gesprek te gaan. We organiseren hiervoor ook inloopmomenten. 
Hierover wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
 


