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Basisschool Willibrordus in 2018 -2019 

1.    Wie zijn wij? 
Basisschool Willibrordus vormt samen met basisschool De Bernardus uit 
Saasveld een onderwijsgemeenschap. 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. De zeven gewoonten zijn: 
 
1. Wees proactief, je maakt je eigen keuzes 
2. Begin met het einddoel voor ogen, maak een plan 
3. Belangrijke zaken eerst, eerst werken dan spelen  
4. Denk win-win, zoek naar voordeel voor iedereen 
5. Eerst begrijpen dan begrepen worden, luister voordat je praat 
6. Creëer synergie, samen is beter 
7. Houd de zaag scherp, evenwicht voelt het best 
 
Op onze school werken mensen in verschillende functies. De meeste van 
de zes functies zijn voor eenieder herkenbaar en hierbij is duidelijk wat 
deze medewerker op school doet. Er zijn echter ook functies die we graag 
wat uitgebreider aan u toelichten. Dit doen we in het vaste deel van de 
schoolgids. Dit is te vinden op onze website: www.willibrordusdn.nl . 
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Directeur 
onderwijsgemeenschap 

 
Jasper Diele 
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http://www.willibrordusdn.nl/


2.    Onderwijs 
2.1 Schooltijden en cohort 
Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 
minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd 
moet de school de periode 01-10-2018 t/m 30-09-2019 aanhouden. In 
principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. 
Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. 
Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan 
doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de 
vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De Medezeggenschapsraad-
oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. 

Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar 2018 – 2019        
cohort groep 

8 
groep 

7 
groep 

6 
groep 

5 
groep 

4 
groep 

3 
groep 

2 
groep 

1 

11-12 832        

12-13 939 865       

13-14 999 999 817      

14-15 1004 1004 901 901     

15-16 993 993 993 930 931    

16-17 999 999 999 999 920 921   

17-18 955 955 955 955 908 907 908  

18-19 970 970 970 970 970 970 929 929 

totaal 7691 6785 5635 4755 3729 2798 1837 929 

Totalen afgerond op 1 hele uren. 

Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar 2018 
– 2019     
Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze 
schoolgids en is aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter 
instemming. We hebben in totaal 12 volledige vakantieweken. 

In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weeknummer 
vermeld. 

Schoolweek 
Van:  

Weeknr. Reden 

4 dagen 
tgv vrije dagen 

40/45/7/23 Studiedag (5-10, 6-11, 13-02, 6-6) 

10/17/24 Carnaval, Pasen, Pinksteren 

 
Schooltijden 

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

Maandag -donderdag 8.30 – 14.15u 

Vrijdag 8.30-12.30u 8.30u-14.15u 

2.2 Gymrooster 
Het gymrooster wordt voor aanvang van het schooljaar met u gedeeld. 

2.3 Vakantierooster 
Overzicht van de vakanties 2018 – 2019  

Herfstvakantie 22 oktober 28 oktober 

Kerstvakantie 24 december 6 januari 

Voorjaarsvakantie 18 februari 24 februari 

Carnaval 4 maart 4 maart 

Pasen 19 april 22 april 

Tulp/Mei 22 april 5 mei 

Hemelvaart 30 mei 30 mei 

Pinksteren 10 juni 10 juni 

Zomervakantie  15 juli 26  augustus  

2.4 Verandering methodes 
Ons methodenpakket voor de basisvakken (rekenen, taal, lezen) is actueel. 
De opbrengsten hiervan zijn ook ruim op orde. Voor de zaakvakken zijn we 



in het kader van onderzoekend leren voornemend om de geintergreerde  
methode Blink Wereld te implementeren. 
3.    Kwaliteitszorg 
Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed 
onderwijs. In de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op basisschool 
Willibrordus’ een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de 
kwaliteit van ons onderwijs werken.  
Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we 
u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons 
onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar 
hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit 
van het team te vergroten en wat we in het komende jaar op dit vlak gaan 
doen.  

3.1 Resultaten 
In dit hoofdstuk geven we een korte beschrijving van de cognitieve 
opbrengsten van ons onderwijs. We doen dit aan de hand van de eindtoets 
en aan de hand van schoolbrede opbrengsten vanuit ons 
leerlingvolgsysteem. In de paragraaf hieronder ziet u de cijfers. De data 
zijn in een vergadering van de medezeggenschapsraad besproken. Mocht u 
hier nog meer informatie over willen hebben dan kunt u zich wenden tot 
de intern begeleiders of de directie. 

3.1.1 Resultaten Cito-Eindtoets en Cito Lovs 
De standaardscore van de eindtoets was met een score van 536,3 
(gemiddelde van alle leerlingen) voldoende. De uitkomst past bij het beeld 
dat we van de groep hadden. 
 
Toetsen Cito leerlingvolgsysteem 
De uitkomsten van de halfjaarlijkse toetsen die wij in groep 1 tot en met 8 
afnemen (de zogenaamde toetsen van het leerlingvolgsysteem) laten een 

uitermate positief beeld zien. Over de periode 15/18 is er conform 
volgende tabel bovengemiddeld gepresteerd. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
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. 
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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. 

3.1.2 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs 
Uitstroomniveaus groep 8: 
VWO     4 % 
Havo/vwo  33 % 
VMBO Tl/havo    41 % 
VMBO kbl     7  % 
VMBO bbl    15 % 
 
Onze adviezen voortgezet onderwijs worden uitermate zorgvuldig 
opgesteld. We kijken hierbij naar de complete schoolloopbaan van de 
leerling. Om te bepalen of onze adviezen juist zijn houden we goed contact 
met het voortgezet onderwijs. We kijken elk jaar of onze leerlingen na 
twee jaar voortgezet onderwijs nog op hetzelfde niveau zitten als ons 
advies. In ruim 95% van de gevallen is dit zo. 



3.2. Handelings- en opbrengstgericht werken 
We werken volgens het opbrengstgericht werken voor de basisvakken 
rekenen, taal en lezen. Dit betekent dat we voor deze vakken doelgerichte 
plannen per (sub)groep hanteren. In deze groepsplannen beschrijven de 
leerkrachten welke doelen ze willen halen en hoe ze dit gaan doen. De 
kinderen worden voor wat betreft instructie en verwerking per vakgebied 
in drie niveaugroepen (leerroutes) verdeeld. Deze verdeling is een 
zorgvuldig proces dat gaat op basis van toets-gegevens en 
leerkrachtobservaties.  
 
We zijn schoolteam samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De 
intern begeleiders en de directie werken daarom nauw samen met de 
leerkrachten. 
Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en 
houden hanteren we de Onderwijsagenda, Dit is een jaarplan waarin 
beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons 
onderwijs, de voortgang van de groepsplannen en de voortgang van de 
individuele kinderen kijken.  
Mede op basis van de uitkomsten van de besprekingen uit de 
onderwijsagenda bepalen we ook de doelen waar onze jaarplannen over 
moeten gaan. 

schooljaar 
Twee jaar geleden zijn we gestart met de driehoeksgesprekken met kind-
ouder-leerkracht. Dit wordt als bijzonder waardevol ervaren. Tijdens deze 
gesprekken worden de data van de onderwijsagenda gebruikt. Het kind 
meenemen in dit proces is voor ons  een volgende stap in ons proces aan 
programmagericht naar doelgericht onderwijs.  

3.2.2  Plannen komende schooljaar 
Het handelings- en opbrengstgericht werken staat op onze school sterk. Er 
zijn daarom voor komend schooljaar geen plannen om zaken te 
verbeteren. 

3.2.3  Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 
Met de Webklas zetten we goede stappen gezet voor een groep leerlingen 
met een specifieke onderwijsbehoefte. We willen dit komend jaar nog 
verder uitbreiden door ons onderwijsaanbod in de klas voor deze 
leerlingen aan te scherpen 
 
Terugblik 2017/2018 en jaarplannen 2018/2019 
Het afgelopen jaar is er op velerlei wijze sprake geweest van 
professionalisering en schoolontwikkeling. In de terugblik op 2016/2017 is 
te lezen welk effect dit heeft gehad. In de jaarplannen 2017-2018 staat 
beschreven welke vervolgstappen we in onze schoolontwikkeling willen 
zetten.  

3.3.1 Terugblik in schooljaar 2017 – 2018 

Onderwijskundig 
Eigenaarschap/ 21 century skills / The leader in me 

We willen ons pedagogische klimaat vasthouden en in deze gelijke taal 
blijven spreken. We willen ons doorontwikkelen in de 7 gewoontes en  
op basis van 27 pijlers van de Leader in me kiezen we de meest 
passende vervolgstappen. Van de pijlers hebben we ons gefocust op 3  
‘Big Rocks.’ Voor het eerste speerpunt “communicatie” is een onder- 
zoek onder ouders gehouden om te kijken of de structuur v.w.b.  
informatie over de Leader in me optimaal is. Hieruit bleek dat ouders 
tevreden waren. Voor de pijler ‘Taalgebruik’ is er in de klassen gekeken 
hoe de leerkrachten de taal uitdragen naar de kinderen toe. Tot slot 
hebben we een visie op een kindportfolio opgesteld en een concept 



ontworpen waar we in het nieuwe schooljaar mee van start gaan als 
een pilotjaar.   
 

Onderzoekend leren bij de zaakvakken 

Bij onderzoekend leren organiseert de leerkracht het onderwijs zo dat 
kinderen meer leren door te doen, door te onderzoeken. De 
medewerkers zijn geschoold in vaardigheden die passen bij het 
onderzoekend leren. Vanuit een expirimenteerfase is een duidelijke 
visie gekomen op onderzoekend leren en een concreet vervolgtraject 
opgesteld. 
 

Kleuterwijzer/ Digikeuzebord/ Kleuteruniversiteit 
 

We zijn de eerste maanden gestart met een pilotfase voor 
Kleuterwijzer. Helaas heeft het ons niet gebracht waar we behoefte aan 
hadden en dit heeft geleid tot het voortijdig stoppen in november 
2017. We zijn verder gegaan tot het eind van het schooljaar met het 
Digikeuzebord en Kleuteruniversiteit. We willen het nieuwe schooljaar 
aangrijpen om de mogelijkheden van Digikeuzebord i.c.m. 
Kleuteruniversiteit uit te bouwen. 

 

Personeel/ organisatie 
 

Teamscholing / individuele scholing 

Naast de teamscholing hebben medewerkers leergangen gevolgd om 
hun vakmanschap te vergroten. 
Ook volgden 5 medewerkers een meerjarige studie/ opleiding: 
Marbeth Heitbaum: Specialist meer- hoogbegaafdheid 
Aafje Kistemaker: Master leren en innoveren 
Niek Kroep: Master SEN talentontwikkeling 
Gerben Ottink: Master educational leadership 

 
 
 
 

3.3.2    Jaarplannen 2018 - 2019 
Onderwijskundig 

 

The leader in me/ Kindportfolio 

Waar gaat het over? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet het 
opbrengen? 
 
 
 
 
 
 
 
Wie werken eraan 
mee? 

We willen dat de kinderen eigenaar zijn 

van hun eigen ontwikkeling, hun eigen 
leerdoelen bepalen, goed kunnen 

reflecteren voor een maximale 

ontwikkeling.  
Kinderen kunnen zicht krijgen op hun 

eigen ontwikkeling door zelfreflectie. 

Door cyclisch persoonlijke gesprekken 

over de leerdoelen en houding te voeren 

met leerkracht, kind en ouders willen we 

de zelfreflectie bevorderen. Daarbij 

wordt het kindportfolio ingezet als 

hulpmiddel. 

Aan het einde van het schooljaar: 

Kunnen kinderen middels het portfolio 

reflecteren op hun eigen ontwikkeling, 

hebben we een duidelijke lijn in het 

werken met een kindportfolio door de 

school en hebben we een 

geïmplementeerde gesprekkencyclus en 

kindportfolio.  

 
Schoolteam, kinderen, ouders. 
 
 
 
 



Onderzoekend leren bij aardrijkskunde, natuur en geschiedenis 
Waar gaat het over? 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet het 
opbrengen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie werken eraan 
mee? 

Ieder kind heeft talenten. Op basisschool 
Willibrordus willen wij de ruimte bieden om 
deze talenten verder te ontwikkelen. De 
synergie tussen de verwondering en 
creativiteit van kinderen en de kennis en 
ervaringen zal leiden tot een onderzoekende 
houding die ze kunnen gebruiken in de 
maatschappij van de toekomst.  
Aan het einde van het schooljaar: 

- Hebben we een houvast (evt. in de 
vorm van een methodiek) waarmee we 

O&O kunnen toepassen op de 
zaakvakken. 

- Zijn alle leerkrachten in staat om de 

kinderen te helpen na te denken over 
het leren (metacognitieve begeleiding) 

en kunnen ze helpen bij de interactie 

tijdens de samenwerking (sociale 
begeleiding). 

- Hebben we veel geëxperimenteerd, 
zodat we O&O goed verder kunnen 

implementeren. 

- Hebben we duidelijke afspraken v.w.b. 
het beoordelen/ kindportfolio en 

topografie. 

 
Schoolteam 

 

Kleuteronderwijs 
Waar gaat het over? 
 
 

Aansluitend bij de schoolvisie willen we dat 
ook de jongste leerlingen zich maximaal 
ontwikkelen, dat ze doelgericht werken en dat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet het 
opbrengen? 
 
 
 
 
 
Wie werken eraan 
mee? 

we de mogelijkheden krijgen om de 
zelfleiderschap te vergroten. We willen dat de 
leerkrachten de ruimte krijgen om autonoom 
en doelgericht keuzes in hun onderwijs te 
maken. We gaan onderzoeken of het 
volgsysteem van Digikeuzebord in combinatie 
met Kleuteruniversiteit een passend middel is 
om aan onze wensen te voldoen en blijven 
om ons heen kijken naar alternatieven.  
We willen werken naar een doelgericht 

kader waarmee we tegemoet komen aan 
onze wensen t.o.v. ons onderwijs in de 

onderbouw. Daarnaast willen we alles 
duidelijk geborgd hebben en duidelijke 

afspraken hebben staan v.w.b. leerlijnen 

en het werken en toetsen in de 
onderbouw. 
Schoolteam 
 

 

Schoolplan 2019- 2023 
 

Waar gaat het over? 
 
 
 
 
Wat moet het 
opbrengen? 
 
 
Wie werken eraan 
mee? 

Voor de periode 2019- 2023 dient een nieuw 
schoolplan te worden opgesteld. Dit is hét 
moment om belangrijke keuzes te maken 
voor de komende periode en daarmee onze 
koers voor de komende jaren uit te zetten. 
Een schoolplan voor de periode 2019- 2023, 
waarin de nieuwe strategische plannen zijn 
uitgewerkt passend bij onze visie en ambities.   
 
 
Schoolteam/ directie/ mr als klankbord 

 



 
Personeel/ organisatie 
 

Teamscholing / individuele scholing 

Waar gaat het over? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet het 
opbrengen? 
 
 
Wie werken eraan 
mee? 

Naast de teamscholing volgen medewerkers 
leergangen om hun vakmanschap te 
vergroten. 
Ook volgt 1 medewerker een meerjarige 
studie opleiding: 
Marbeth Heitbaum: Specialist meer- 
hoogbegaafdheid 
 
Naast persoonlijke ontwikkeling voor de 
deelnemers versterkt het ons collectieve 
onderwijskundige kapitaal. 
 
Leerkrachten, ib-ers, directie 

 
 
4.    Ouders als partner 

4.1 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:  ??? 

Leden:   B. Hilgerink (lid) 
   L. Timmers (lid) 

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

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

                             Jessica Juninck 

                              Saskia Veldhuis 

                              Wendy Kleinsmann 

                             Miriam Scholten 

                             Marielle Snoeijink 

                             Ellen Kiphardt 

 

4.2 Leerling- lighthouseteam 

Onze leerlingenraad noemen we vanaf dit jaar het een 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 worden 
gekozen door de hele klas.  



4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 
De ouderbijdrage is €35,-. 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. 

4.4 Communicatie en informatievoorziening  
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. 
 
4.4.1 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; 

Twitter: Via @bswillibrordus kunt u onze school v ia twitter 
volgen. Twitter wordt alleen voor ‘leuke’ dingen 
gebruikt; 

Klasbord: Klasbord 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. 
 
4.4.2 Leerling specifieke informatie  
Ouderportaal: Elke ouder kan via ons ouderportaal 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 tien 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 tien minutengesprekken 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. 

5.    Praktische zaken 
 
5. Schoolregels 
We gaan op onze school uit van de principes van ‘The leader in me’. Dit 
houdt in dat we werken volgens de 7 gewoonten (zie hiernaast) 
 



Huishoudelijke regels. 
 

• Iedereen moet fijn kunnen spelen, we houden rekening met 
elkaar. Bij een misverstand gebruiken we de ‘talking stick’ om het 
op te lossen. 

• Gymkleding is voor groep 3 t/m 8 verplicht evenals het douchen 
na de gymles. Kinderen van groep 0/1 en 2 dragen gymschoenen. 

• Is er iets met uw kind, of iets in het algemeen, kom a.u.b. eerst 
naar de eigen groepsleerkracht en daarna eventueel naar de 
locatieleider. 

 

Verlof buiten de schoolvakanties. 
Ouders willen soms van de voorgeschreven data afwijken en buiten 
vakanties om extra dagen voor hun kind opnemen. De regels die hierbij 
gehanteerd worden, staan in de schoolgids beschreven. 
Naast deze regels kunnen we geen uitzondering maken voor extra vakantie 
wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra weekend, deelname 
van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het 
land van herkomst, eerder op vakantie om drukte op de weg te vermijden, 
etc. 
Indien een leerling ongeoorloofd afwezig is, moet de directie van de school 
een melding doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
We verzoeken ouders ook om artsenbezoeken et cetera zoveel mogelijk 
buiten de schooltijden te plannen. 

Verjaardagen, traktaties en wensjes. 
Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. U kunt het moment van 
trakteren met de leerkracht overleggen. 
Bij verjaardagen van het personeel brengen de kinderen van groep 0/1 t/m 
6 een aardigheidje mee. Laat het daarbij ook blijven. We denken aan een 
bedrag van € 1,00. 

De kinderen van groep 7 en 8 zullen meestal samen iets willen kopen. Ook 
hier geldt: niet meer dan € 1,00 mee naar school geven. De klassenouder 
helpt dit organiseren. 
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. 

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 tien minutengesprek in de eerste weken van het 
schooljaar. 

- 2e tien minutengesprek 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 tien minutengesprek aan het eind van het schooljaar. 
 
Tussen alle tien minutengesprekken 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. 



Speelgoed. 
Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Als uitzondering 
hierop kan het kind wel speelgoed meenemen 1 dag na de verjaardag of na 
bijzondere gelegenheden als bijvoorbeeld Sinterklaas. 

Met de 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. 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons en smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze 
wereld. Een ontwikkeling die in de toekomst, ook in het onderwijs, veel 
kansen zal gaan bieden. Aan het gebruik van de apparatuur kleven echter 
ook risico’s. Als we kinderen geheel vrij laten in het meenemen en 
gebruiken van smartphones dan hebben kinderen steeds een middel om te 
fotograferen, te filmen en video’s te bekijken. Ook zijn verschillende apps 
bijzonder goed in staat om mensen en dus ook kinderen af te leiden van 
het werk.  
Binnen het schoolteam hebben we over de mogelijkheden en de risico’s 
van de smartphones in de school uitgebreid gesproken. Op basis van deze 
gesprekken konden we concluderen dat er (helaas) vooralsnog meer 
nadelen dan voordelen zitten aan het continu toestaan van mobiele 
telefoons. We hebben er daarom voor gekozen om het meenemen van 

mobiele telefoons te verbieden. De drie belangrijkste redenen voor deze 
keuze zijn: 
Volgens onze sociale normen gaat het er om ‘wie je bent en niet om wat je 
hebt’. Binnen deze gedachte is het niet gepast om een mobiele telefoon 
als statussymbool te gebruiken.  

Op de huidige generatie mobiele telefoons zit bijna standaard een 
camerafunctie. Hoewel je niet van het negatieve mag uitgaan, kunnen wij 
ons situaties voorstellen waarin die camera voor verkeerde doeleinden 
gebruikt zou kunnen worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de 
kleedkamer van de gymzaal. Deze camera’s kunnen dus een bedreiging zijn 
voor het veilige klimaat op school. 

Wanneer een kind een dringend telefoontje moet plegen kan dit altijd met 
de schooltelefoon.  
 
Wij begrijpen dat er situaties zijn waarin het prettig is dat een kind toch 
een mobiele telefoon meeneemt. Hierbij denken we aan kinderen die ver 
van school af wonen en die een gevaarlijke weg over moeten steken. Als 
uw kind de telefoon om een belangrijke reden toch mee moet nemen naar 
school, dan moet hij of zij deze om half negen afgeven aan de leerkracht. 
Na schooltijd krijgt het kind de telefoon van de leerkracht terug.  
Als uw kind een mobiele telefoon echt nodig heeft, dan vragen we u dit elk 
jaar bij de leerkracht kenbaar te maken.  
 
Heeft een leerling een mobiele telefoon bij zich zonder dat de leerkracht 
door de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte is gesteld, dan nemen wij 
deze telefoon voor een week in. 

Hoofdluiscontrole 
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.  



 

Eten en drinken op school 
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. Koeken/ cakejes etc. waar chocolade 
op of in zit zijn niet toegestaan. 
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, 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. 
  
Omdat we echt voor dit gezonde beleid gaan zullen we ongezond eten en 
drinken gaan innemen. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen 
gezond eten! 

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 belasting (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.  
 
 

Gegevens personeelsleden (in willekeurige volgorde) 
 
Judith Goorhuis, j.goorhuis@konot.nl 
Gerben Ottink, g.ottink@konot.nl 
Lisanne Timmers, l.timmers@konot.nl 
Dorien Haverkort, d.haverkort@konot.nl 

mailto:nijntje.pluis@home.nl
mailto:j.goorhuis@konot.nl


Marijke te Nijenhuis, m.nijenhuis@konot.nl 
Carlien van Elburg, c.vanelburg@konot.nl 
Brigitte Hilgerink, b.hilgerink@konot.nl 
Karen Tenhage, k.tenhage@konot.nl 
Gerard Bekkedam, g.bekkedam@konot.nl 
Hetty de Winder, h.winder@konot.nl 
Marieke Droste, m.droste@konot.nl 
Iris Hassink, i.hassink@konot.nl 
Karen Simon, k.simon@konot.nl 
Marbeth Heitbaum, m.heitbaum@konot.nl 
Nicole Oude Aarninkhof, n.oudeaarninkhof@konot.nl 
Aafje Kistemaker, a.kistemaker@konot.nl 
Jasper Diele, j.diele@konot.nl 
Harrie Engbers, h.engbers@konot.nl  

5.2 Wijzigingen in de schoolgids 
Er zijn geen wijzigingen in de schoolgids. 
 
5.2.1 Sociale Veiligheid 
Op onze school voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We hebben 
een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies 
die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit is een sociaal 
Veiligheidsplan op schoolniveau vastgelegd. U kunt dit plan vinden via: 
http://www.willibrordusdn.nl/School/Veiligheidsplan 
 

5.2.2 Contactgegevens SWV 23.02 en OnderwijsOndersteuningscentrum  
In deze paragraaf zijn, in aanvulling op het document Schoolgids ‘2015 – 
2019’, paragraaf 2.1.2 ‘Passend onderwijs en leerlingenzorg’, de 
adresgegevens van Samenwerkingsverband 23.02 (SWV 23.02) en het 
Onderwijsondersteuningscentrum (OOC) te vinden. 
 

SWV 23-02 werkt met een decentrale aanpak, de Konotscholen horen bij 
Deelregio Noord Oost Twente (OOC). De contactgegevens van het OOC en 
het SWV 23-02 zijn als volgt: 
Onderwijs Ondersteunings Centrum  (OOC) 
Lariksstraat 11, 7572 DE  OLDENZAAL 
0541-627010 
www.ooc-notwente.nl 
SWV23.02 
postbus 34, 7480 AA Haaksbergen 
085 047 11 02 
info@swv2302.nl  
 
Belangrijke gegevens:  

• Schoolcontactpersoon:  

Dorien Haverkort 0742780314 

• Vertrouwenspersonen:  

Monica Buijinck 06-12209651  

Maaike de Jong 06-39105707 

• Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): 0900-1113111 

• Externe klachtencommissie: Jos Remers (ambtelijk secretaris) 074-

2438632 

p/a OBT, tav dhr J. Remers, ambt. secr. Klachtencommissie voor 

Konot, Postbus 185, 7620 AD Borne 

• Vragen over onderwijs: 0800-8051 

• Inspectie basisonderwijs: www.onderwijsinspectie.nl  
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