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Voorwoord 
Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool Twekkelerveld. 

Onze school vindt dat kinderen het beste leren in een veilig, rustig en sfeervol 

werkklimaat. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst in het voortgezet 

onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen en het behalen van goede prestaties. De manier waarop de school dat 

wil bereiken leest u in deze schoolgids. 

Deze schoolgids wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar beschikbaar 

gesteld aan aan alle gezinnen en aan ouders/verzorgers bij inschrijving van een nieuwe 

leerling. Het laatste nieuws vindt u in het ‘Nieuws van de Maand’, dat u op uw 

emailadres ontvangt. Daarnaast ontvangt u als ouder klasseninformatie via de app 

Classdojo. 

Voor meer informatie kunt u onze vernieuwde website bezoeken: 

www.obstwekkelerveld.nl 
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1. De school 

1.1 Naam 

De openbare basisschool Twekkelerveld is in 1993 ontstaan door de fusie van de 

openbare basisscholen Kosmos, West- Indië en de Toekomst. De naam Twekkelerveld 

herinnert aan de oude marke Twekkelo en aan de huidige naam van de wijk. 

1.2 Missie 

Basisschool Twekkelerveld is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar 

onderwijs is voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen en samen leven. 

Onze school is er voor iedereen, ongeacht geloof, geaardheid, ras of huidskleur. 

Wij vinden het op onze school belangrijk dat de kinderen gelijkwaardig zijn en dat zij 

zich veilig voelen. Onze school is een school met hart voor kinderen. Ons onderwijs op 

maat zorgt ervoor dat ieder kind op zijn of haar niveau succes heeft. Obs Twekkelerveld 

is een officiële BOOM-school, dat staat voor Beter Onderwijs Op Maat. We hanteren vier 

kernwaarden die u ook op onze schoolramen kunt lezen: Excellent, Aantrekkelijk, 

Betekenisvol en Verbindend. We helpen leerlingen hun eigen geluk te ontwikkelen. We 

sluiten daarmee aan bij de doelstellingen van onze stichting Consent (www.consent-

enschede.nl). 

1.3 Directie 

De directie van onze school bestaat uit een directeur en een locatieleider. 

Directeur:  Bert Lambeck  

Interne begeleider: Joyce Sueters  (Lisette Beste is schaduw-IB’er) 
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1.4 Situering van de school en de schoolgrootte 

De school is gevestigd aan de Schietbaanweg 30, 7521 DB te Enschede. 

Het telefoonnummer is 053-4333790. 

Het e-mailadres is info@obstwekkelerveld.nl 

De website is www.obstwekkelerveld.nl 

De leerlingen die de school bezoeken, komen vrijwel allemaal uit de wijken 

Twekkelerveld, het Zwik en het Nijhof.  

Onze school telt momenteel ongeveer 180 leerlingen, verdeeld over acht groepen.  

We hebben daarnaast de peuterspeelzaal Twekkie van Kinderopvangorganisatie Hebbes 

in ons schoolgebouw. Op onze school werken twintig personeelsleden, parttimers en 

fulltimers.  

De leerlingen zijn geplaatst in acht jaargroepen. Er zijn geen combinatiegroepen, met 

uitzondering van 5 leerlingenvan groep 4 die bij groep 5 zijn geplaatst, i.v.m. een 

evenwichtige verdeling van leerlingenaantallen. 

Voor het bewegingsonderwijs is een vakleerkracht aan de school verbonden. We 

hebben twee onderwijsassistenten. De teamleden werken niet alleen voor hun eigen 

groep, maar besteden daarnaast een kwart van de werktijd aan nascholing en 

teamoverleg. Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volgen we op de voet, want de 

maatschappij verandert voortdurend en daarmee ook het onderwijs. Daarom zijn er elk 

schooljaar studiedagen voor teamleden en volgen de leerkrachten 

nascholingscursussen. 

1.5 Consent 

Onze school maakt deel uit van de stichting Consent, de grootste onderwijsorganisatie 

in Enschede en omgeving voor alle openbare scholen voor basis- en speciaal 

basisonderwijs.  

Consent heeft een duidelijk doel: het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van 

alle vormen van openbaar onderwijs. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, 

levens-overtuiging of andere kenmerken. We werken met passie en persoon-lijke 

aandacht. 

Onze school is geïnspecteerd en gecertificeerd op haar openbaar gehalte door het 

landelijke bureau voor Openbaar Onderwijs (CBOO), waardoor wij voldoen aan de 

basiseisen voor goed openbaar onderwijs. 
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2. Waar de school voor staat  

2.1 Uitgangspunten 

Basisschool Twekkelerveld is een openbare basisschool. Wij willen dat uw kind heel 

veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de 

klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uw kind zich optimaal te laten 

ontwikkelen. Het onderwijs is zo georganiseerd, dat iedere leerling kan leren op zijn of 

haar niveau. Tevens vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op 

school, zowel fysiek als mentaal. Daarom hebben we aandacht voor hun belangstelling 

en zorgen. Wij bereiden de leerlingen voor op een samenleving met verschillen, door 

hen een houding bij te brengen en een sfeer te scheppen, waardoor iedereen zich 

geaccepteerd voelt ongeacht achtergrond, overtuigingen en uiterlijk.  

Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.  

We leren kinderen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er 

immers voor, dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Daarbij speelt ook u, als 

ouder, een belangrijke rol. Wij vinden een goede samenwerking met u erg belangrijk. 

Niet alleen als 'klusjesvader-moeder', maar als een ouder die meedenkt en meepraat 

over alles wat de school aangaat. 

Basisschool Twekkelerveld is: 

• een school met ordelijk en fatsoenlijk gedrag 

• een school waar kinderen veel leren 

• een school waar kinderen hun eigen geluk leren creëren 

• een school met ruimte en aandacht voor ieder kind 

• een school waar leerlingen zich veilig voelen 

• een school waar kinderen met plezier naar school gaan 

• een school waar kinderen leren samen te werken  

• een school waar ouders en kinderen zich thuis voelen. 

We willen excellent zijn door uit leerlingen te halen wat binnen hun vermogen ligt 

binnen een krachtige leeromgeving. 

We willen aantrekkelijk zijn voor ouders, leerlingen en ons personeel door onze 

activiteiten, communicatie en in ons lesgeven. 

We willen betekenisvol zijn zodat leerlingen begrijpen wat ze leren en dat ze 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. 

We willen verbindend zijn als onderdeel van een sociaal netwerk en centrum zijn van 

de wijk.  
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Prioriteiten 

Op diverse manieren werkt onze school aan kwaliteitsverbetering: 

• wij werken met goede, moderne methoden. In 2014 hebben we nieuwe methodes 

voor Engels en Nederlands aangeschaft. Voor de hele school zijn 40 laptops 

ingezet bij het lesgeven. In augustus 2016 is Snappet ingevoerd in de groepen 5 

t/m 8, waarbij het rekenwerk en taakwerk op tablets worden gemaakt. 

• wij hebben goed opgeleid personeel, de leerkrachten scholen voortdurend bij. 

• wij volgen de resultaten van de leerlingen op de voet. 

• de leerkrachten zetten zich met passie en persoonlijke aandacht in voor de 

leerlingen. 

Nog belangrijker dan de methoden 

waarmee onze school werkt zijn de 

personeelsleden die er werken. Aan 

hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij 

zorgen ervoor dat de materialen en de 

lesboeken deskundig gebruikt worden 

en dat de leerlingen goed en positief 

begeleid worden. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen wordt er 

getoetst. De toetsresultaten geven ons een objectief inzicht in de prestaties van de 

kinderen. Elders in deze gids leest u hier meer over.  

2.2 Wij zijn een BOOM school 

Op onze school dagen we de kinderen uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Er 

wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de leerling per 

vakgebied. Per groep wordt op drie niveaus leerstof aangeboden. Het 

borgingsdocument van Beter Onderwijs Op Maat (BOOM) beschrijft dit. Belangrijk is 

dat deze differentiatie in alle lessen ingezet wordt  

Zorg voor het jonge kind 

Wij streven er naar om de groepen 1, 2 en 3 niet groter te laten zijn dan 25 leerlingen, 

maar we hebben geen vat op onverwachte instroom van leerlingen. Mochten de 

groepen vol raken dan zullen wij, als het bestuurlijk toegestaan wordt, de groep(en) 

splitsen of een leerkracht toevoegen. Onderwijsassistenten ondersteunen de 

groepsleerkrachten in deze jaargroepen. 
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2.3 Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze 

nieuwe wet zijn dat: 

• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 

samenwerken; 

• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld 

dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke 

onderwijsbehoeften van een kind); 

• Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale 

ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio 

kunnen regelen. 

Samenwerkingsverband en subregio 

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Consent in Enschede. Alle 

schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, 

Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband 

(SWV) 23-02 PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio’s; Enschede, 

Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost 

Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van Consent  vallen onder de 

subregio Enschede.   

De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit 

de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise 

met elkaar te delen. 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke 

ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde 

basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra 

ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke 

ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt 

dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school 

handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in 

de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere 

mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van 

de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de 

ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de 
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leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een 

andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn. 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders / 

verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating 

van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of 

via de school. 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het 

gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft 

dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het 

samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan 

ouders.  

Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl. Op 

www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op 

www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie 

vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  

Iedere school heeft een eigen interne begeleider (IB’er). Onze beide IB’ers zijn in staat 

verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de 

school. 

Extra zorg 

Het is de taak van de school dat elke leerling zich zo optimaal mogelijk te laten 

ontwikkelen. De school moet daarbij uitgaan van wat een leerling wel of niet aankan; 

onderwijs op maat. Daarom worden op verschillende momenten in het schooljaar alle 

leerlingen getoetst met als doel te kijken waar eventuele leerproblemen zitten. Als er 

dus kinderen zijn die 'slecht' scoren, wordt er extra hulp of een apart hulpprogramma 

aangeboden dat op school of thuis gevolgd kan worden. Maar ook kinderen die 

gemiddeld of (ver) boven gemiddeld scoren hebben onze aandacht. We werken in de 

klas met drie instructieniveaus die recht doen aan het ontwikkelingsniveau van elk 

kind. Voor kinderen die een apart hulpprogramma krijgen wordt een handelingsplan 

opgesteld, waarin o.a. staat wat het probleem is en wat we er aan gaan doen. De 

ouders worden hiervan schriftelijk of mondeling op de hoogte gehouden. 
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We toetsen de kinderen op: 

• begrippenkennis 

• technisch lezen 

• begrijpend lezen 

• rekenen en wiskunde 

• spelling 

Naast de toetsen worden de 

kinderen geobserveerd. Er wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar 

werkhouding en het omgaan met 

andere leerlingen (sociaal emotionele ontwikkeling). 

De school heeft een intern begeleider die dit proces coördineert. Elke leerkracht krijgt 

de toetsresultaten toegeleverd en kan deze ook gebruiken voor bespreking met de 

ouders. 

Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier bewaren we: 

• de oudergespreksformulieren 

• de afschriften van rapporten en verslagen 

• bijzonderheden 

Dit dossier is voor de ouders toegankelijk. 

Het kan voorkomen dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met 

een aangepast programma gaat werken. De interne begeleider stelt in dat geval een 

speciaal handelingsplan voor het kind op en hij/zij krijgt dan extra aandacht voor dat 

vakgebied.  

Leerlingen die erg goed kunnen leren vragen eveneens extra aandacht. Zij krijgen 

leerstof op hun niveau aangeboden. 

Sommige kinderen hebben moeite met leren, omdat er sociale of emotionele 

problemen een rol spelen. Na overleg met ouders worden zonodig externe instanties 

ingeschakeld om deze problemen te helpen oplossen. 
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2.4. Procedure bij leer-, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen 

Het schoolteam bespreekt regelmatig de leerlingen, die extra zorg nodig hebben. 

Soms wordt besloten advies te vragen aan de collegiaal consulent van het Steunpunt 

Zorgverbreding. De school kan vragen om een psychologisch/didactisch onderzoek. 

Het Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SGMW) kan ingeschakeld worden, als er 

problemen in de opvoeding zijn. Dit gebeurt alleen in overleg met ouders. 

Wanneer blijkt dat verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs de oplossing is, 

wordt aan de Commissie van Arrangementen (CvA) een beslissing (beschikking) 

gevraagd. Uiteraard moeten de ouders hier ook mee akkoord gaan. De CvA gaat na of 

een leerling toegelaten kan worden tot een basisschool voor speciaal onderwijs. Zij 

beoordeelt dit aan de hand van gegevens van de basisschool, maar ook gegevens die 

ouders of instellingen verstrekken, spelen een rol. Wanneer de beschikking wordt 

afgegeven, kan de leerling toegelaten worden tot een school voor speciaal onderwijs. 

Dan wordt gekeken binnen de scholen voor speciaal onderwijs welke vestiging het 

best aan de vraagstelling van de leerling voldoet. 
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3. De organisatie van het onderwijs 
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind aangeboden krijgt. 

3.1 Peuterspeelzaal Twekkie 

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal Twekkie, onderdeel van Kinderopvang-

organisatie HEBBES (www.kov-hebbes.nl). Twekkie is gevestigd in ons schoolgebouw.  

Het doel van onze samenwerking is om een doorgaande lijn te creëren voor de 

peuters vanaf twee jaar. Er is regelmatig overleg tussen de leerkrachten groep 1-2 en 

de peuterspeelzaalleidsters over de werkmethode Piramide-plus (zie ook hieronder), 

over festiviteiten en andere onderdelen van onze samenwerking. Verder werken we 

met de uitgangspunten van het gemeentelijk IKC-beleid, waarin afspraken over voor- 

en vroegschool geborgd zijn. Zie hiervoor het gemeentelijk beleid en alle afspraken op 

het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE). 

3.2  Groep 1 en 2   

De aanpak in de groepen 1 en 2 

verschilt op enkele punten van 

die in de hogere groepen, zoals 

de inrichting van de lokalen. Er is 

veel aandacht voor 

taalontwikkeling, omdat dit de 

basis is voor al het leren. We 

werken met Piramide-plus, een 

methode speciaal voor drie- tot 

zesjarigen. Deze methode is 

ontwikkeld voor 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de groepen 1 en 2 van de basisschool. Uit 

onderzoek is gebleken dat het werken met Piramide-plus uitstekende resultaten 

oplevert. Per leerjaar staan 13 projecten gepland. 

De onderwerpen (projecten) zijn per jaar hetzelfde, maar ze komen telkens op een wat 

hoger niveau aan de orde. Natuurlijk merkt u als ouder ook dat uw kind plezier heeft in 

de verschillende projecten. U als ouder wordt bij de projecten betrokken. U krijgt het 

verzoek om thuis met uw kind projectactiviteiten te doen, omdat dat versterkend 

werkt. De leerkracht kan in het gesprek over uw kind de vorderingen aantonen aan de 

hand van de resultaten op de diverse onderdelen van de methode. Zo zijn er voor de 

kleuters toetsen voor taal, ordenen, ruimte en tijd. Daarnaast zijn er individuele 
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observatie- en hulpprogramma’s voor leerlingen, die leerproblemen hebben. Met 

behulp van deze programma’s kan de leerkracht nauwkeurig vaststellen waar de 

leerproblemen zitten. Dit gebeurt door een paar keer per week een extra leerkracht in 

te zetten voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. Kinderen met 

taalachterstand kunnen gebruik maken van de zogeheten Schakelklas die gevestigd is 

in de naburige Paulusschool. Taal staat in deze Schakelklasuren centraal. 

Alle informatie wordt in kaart gebracht. Op deze manier wordt de ontwikkeling van uw 

kind scherp gevolgd. 

Piramide-plus geeft de kinderen spelenderwijs een stevige basis, waarop in groep 3 

voortgebouwd kan worden. Daarnaast worden in de groepen 1 en 2 speelse 

activiteiten aangeboden, die voorbereiden op het lezen, rekenen en schrijven in groep 

3. Verder zorgt de leerkracht voor geschikte materialen en een tot activiteit 

uitnodigende omgeving. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. 

Leren gebeurt veelal door spelen. Wie bijvoorbeeld speelt in een poppenhoek is ook 

bezig met taalontwikkeling; wie speelt met een lotto-spel leert ook getallen en kleuren. 

Dagelijks wordt aandacht besteed aan bewegingsonderwijs. 

3.3 Basisvaardigheden in groep 3 tot en met 8 

Op onze school ligt het accent van het onderwijs vooral op het reken-, taal- en 

leesonderwijs. Het zijn de basisvaardigheden en zij vormen de kern van ons onderwijs. 

3.4 Rekenen en Wiskunde 

Het rekenonderwijs is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Onze school heeft een 

moderne rekenmethode: Rekenrijk. Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode, 

waarbij de methode aansluit bij situaties uit het dagelijks leven van de leerlingen. De 

leerstof wordt niet aangeboden in saaie rijtjes sommen, maar in thema's.  

Er wordt veel tijd besteed aan hoofdrekenen, want hoofdrekenen leidt tot handig 

rekenen.  

'Schattend rekenen', waarbij leerlingen leren te schatten wat bij benadering het 

antwoord zal zijn, neemt naast hoofdrekenen een belangrijke plaats in. Verder is er in 

de bovenbouw van onze school plaats voor de zakrekenmachine. Deze wordt te hulp 

geroepen als het nodig is. Na elke tien lessen wordt er een toets afgenomen om te 

controleren of de kinderen voldoende vorderingen maken. Wie moeite heeft met een 

bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed scoort krijgt extra 

verdiepende opdrachten. In de groepen 5 t/m 8 wordt de werkmethode Snappet sinds 

de zomer van 2016 ingezet bij het rekenonderwijs. De leerlingen werken ieder op hun 

eigen tablet aan de rekenopdrachten. Goede instructie gaat vooraf aan de verwerking. 
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De leerkracht kan direct interventies plegen, omdat alle leerresultaten zichbaar zijn op 

zijn computer. 

3.5 Nederlandse taal 

Het taalonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in en is veelomvattend. 

Onze school werkt met de nieuwste versie van de methode 'Taal Actief'. De 

Nederlandse taal van het kind, is het uitgangspunt in ons onderwijs. 

Het doel van ons onderwijs is tweeledig: 

1. Kinderen kunnen zich verstaanbaar maken (spreken en stellen). 

2. Kinderen kunnen de uitingen van anderen verstaan (luisteren en lezen). 

‘Taal Actief’ legt nadrukkelijk de accenten op de onderdelen luisteren, spreken, stellen 

en taalbeschouwing (grammatica, werkwoordspelling, betekenis van woorden, 

spreekwoorden, enz.). Deze onderdelen worden aangeboden in zeer afwisselende 

werkvormen: het kringgesprek, creatief spel, discussie, verhalen schrijven, het 

verwoorden van ideeën, spreekbeurten, enz. 

Twee maal per jaar worden in de groepen  3 t/mp 8 de spellingresultaten (Citotoets) 

getoetst. De resultaten worden met de leerkrachten besproken en extra maatregelen 

worden genomen als de uitslag van de toets daartoe aanleiding geeft.  

3.6 Lezen 

In groep 3 wordt officieel een start 

gemaakt met het leren lezen. Er wordt 

gewerkt met de nieuwste versie van de 

methode 'Veilig Leren Lezen'. Het 

uiteindelijke doel van deze methode is 

dat de kinderen eenvoudige teksten 

leestechnisch goed kunnen lezen. 

In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen. 

In de hogere groepen wordt het voordrachtslezen (lezen met de juiste intonatie) 

regelmatig geoefend. We gebruiken de methode: ‘Nieuwsbegrip’. 

Meerdere keren per jaar worden de vorderingen op het terrein van het lezen getoetst 

en worden de kinderen ingedeeld in niveaugroepen. Waar nodig krijgt een leerling 

extra leeshulp. 

Wij leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, maar we proberen ze 

ook liefde voor boeken bij te brengen. Zo wordt in alle klassen voorgelezen en gaan 
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we met alle groepen naar de bibliotheek Het Twekkelerveld om daar boeken te lenen. 

Deze boeken worden in de klas gelezen, maar gaan niet mee naar huis. 

Veel activiteiten vinden plaats in het kader van de leespromotie. We besteden 

uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. De kinderen van de bovenbouw lezen 

voor aan de leerlingen van groep 1 t/m 4. 

3.6 Engels 

In de groepen 3 t/m 8 wordt Engels gegeven (circa drie kwartier per week). Het gaat 

hier vooral om de luister- en spreekvaardigheid. De methode die wij gebruiken heet 

“Groove me”, een digibordmethode Engels voor het basisonderwijs (www.groove.me). 

Deze methode werkt interactief en wordt elk jaar actueel gemaakt, zodat kinderen 

maximaal geinteresseerd blijven en uitgedaagd worden met onderwerpen die volop in 

de belangstelling staan. 

3.7 Schrijven 

De kinderen op onze school leren schrijven met de methode ‘Pennestreken’. Deze 

methode sluit aan bij ons leesonderwijs. Hiermee leren de kinderen gelijk de woorden 

schrijven die ze bij het aanvankelijk leesonderwijs aangeboden krijgen. Ze leren maan, 

roos, vis, sok gelijktijdig lezen en schrijven. In de hogere leerjaren wordt het 

methodisch schrijven wekelijks onderhouden. 

3.8 Wereldoriëntatie 

Op veel momenten wordt in alle groepen gesproken over de wereld om ons heen en 

brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van onze aarde. 

Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden. Soms ook 

door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie en het maken van 

werkstukken e.d. Onderstaande vakken kunnen ook gecombineerd aangeboden 

worden, daar waar ze in elkaars verlengde liggen. We noemen dat Thematisch Leren. 

In de volgende paragrafen leest u welke methoden op onze school worden gebruikt. 

3.8.1 Aardrijkskunde - 'Geobas' 

In deze methode, die vanaf groep 5 gebruikt wordt, wordt o.m. rekening gehouden 

met het leesniveau van de kinderen. Dat maakt, samen met een lay-out, de leerstof 

nog meer toegankelijk. De topografie wordt uitgebreid behandeld, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van computers. 
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3.8.2. Geschiedenis - 'Brandaan’ 

In deze nieuwe methode staat de ontstaansgeschiedenis van de moderne 

maatschappij centraal. Vanaf groep 5 maken de kinderen kennis met de ontwikkeling 

van menselijke samenlevingen. Vanaf groep 6 ordenen kinderen kennis met behulp 

van de tijdbalk. 

De onderwerpen worden behandeld vanuit de volgende gezichtspunten: 

• de economische invalshoek (hoe voorzien mensen in hun levensonderhoud?) 

• de politieke invalshoek (hoe is de macht verdeeld?) 

• de culturele invalshoek (werkt de cultuur door in de maatschappij?) 

• de ecologische invalshoek  (hoe beïnvloedt de natuur de menselijke 

gemeenschap?) 

3.8.3 Kennis der natuur – ‘Nieuws uit de natuur’ 

We werken met de methode ‘Nieuws uit de natuur’ van de Nederlandse 

Onderwijstelevisie. Op school zijn er natuurouders die de activiteiten op natuurgebied 

begeleiden en stimuleren. Als u het leuk vindt om als natuurouder actief te zijn op 

school geeft u zich daarvoor dan op. 

3.8.4 Verkeer – ‘Jeugd Verkeerskrant’ 

Om ervoor te zorgen dat uw kinderen nu en in de toekomst veilig kunnen deelnemen 

aan het verkeer, maken wij op school gebruik van ‘Op voeten en fietsen’ (groep 5 en 6) 

en de ‘Jeugd Verkeerskrant’ (groep 7 en 8, een uitgave van Veilig Verkeer Nederland). 

Deze methode bestaat uit werkbladen met opdrachten. In groep 8 worden de 

verkeerslessen afgesloten met een theoretisch verkeersexamen.  
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3.9 Creatieve vakken 

Muziek, handvaardigheid en tekenen vallen onder de noemer ‘expressie-activiteiten’. 

In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. 

Vanaf groep 3 besteden we drie uur per week aan deze vakken.  

Ze brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen leren, maar ook ontspanning 

en ontwikkeling door middel van creativiteit. Toch zien we deze vakken niet louter als 

ontspanning. Ook hier streven we kwaliteit na. Iets wat u kunt zien, als u de werkjes in 

ons gebouw ziet hangen. 

Naast hetgeen de leerkrachten in de groep aan lessen verzorgen, komen er 

'specialisten' op school. In projectvorm voeren zij activiteiten uit met kinderen op het 

gebied van drama, dans, muziek, toneel, film en fotografie. Deze activiteiten worden 

meestal ondersteund door docenten van de stichting Concordia Kunst en Cultuur. 

Op een vaste middag in de week wordt handvaardigheid door de leerkracht gegeven.  

Elke keer wordt er een thema gekozen waar de kinderen ongeveer vier weken aan 

werken. Na iedere ronde wordt er een tentoonstelling gehouden, waar ouders en 

andere belangstellenden kunnen komen kijken naar de gemaakte werkstukken. 

Naast bovengenoemde doet onze school met de buurscholen mee aan een 

gezamenlijk project in samenwerking met het Orkest van het Oosten. De leerlingen 

organiseren zelf het hele project in het kader van beroepenoriëntatie, techniek, 

financiën en p.r. Alle groepen maken onderdeel uit van het project, ieder natuurlijk op 

het eigen niveau. 
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3.10 Gymnastiek 

In de groepen 1 t/m 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt 

in het speellokaal, in de gymzaal of buiten gespeeld. De groepen 3 t/m 8 hebben twee 

keer per week gymnastiek. Een gymles  wordt gegeven door de vakleerkracht, Tim 

Jongman. We werken vanuit het Vakwerkplan, een door alle schoolbesturen 

goedgekeurd en gehanteerd leerplan voor bewegingsonderwijs. Het is ter inzage op 

school aanwezig. Het gymrooster zal aan het begin van het schooljaar per mail en op 

de informatieavond bekend worden gemaakt. De tweede les wordt gegeven door een 

bevoegde leerkracht. Niet bevoegde leerkrachten mogen alleen spellessen geven. 

3.11 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

Naast de gebruikelijke groepslokalen beschikt onze school nog over speciale ruimtes 

zoals: 

• een speellokaal 

• computerfaciliteiten, waaronder een Wifi-netwerk 

• een computerlesruimte 

Onze IB’ers beschikken over boeken en extra materiaal om kinderen met taal, lezen en 

rekenen te ondersteunen. 

3.12 ICT 

De school beschikt over een 

computernetwerk en heeft een 

extra computerlokaal. De school 

heeft Wifi. In alle leslokalen staan 

laptops, er hangen nieruwe 

beamers en digiborden. De 

groepen 5 t/m 8 werken alle 

leerlingen met tablets. De ICT-

middelen worden door de 

leerlingen gebruikt bij het leren 

van kleuren en vormen, lezen, 

rekenen, taal en aardrijkskunde en 

thematisch leren. 

Op onze school is een ICT-coördinator (Karen Jongman). Zij zorgt met haar ICT-team 

(vier leerkrachten) voor alles wat met ICT te maken heeft. Het ICT-plan ligt op school 

ter inzage. 
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4. De zorg voor de kinderen 

4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

4.1.1. Toelating 

De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Als een kind vier jaar 

wordt  mag het naar school. Voor die tijd mag het kind ter kennismaking maximaal 10 

ochtenden of middagen met de groep mee draaien. Dit wordt onderling geregeld 

door de leerkracht van groep 1 en de ouders. 

Voor het aanmelden van leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur van 

onze school. De ouders krijgen informatie over de school, een rondleiding, een 

schoolgids en een schoolfolder. Tijdige aanmelding stellen wij op prijs in verband met 

het maken van de groepsindelingen voor het komende schooljaar. 

Vanaf het moment dat het kind vier is, gaat het de hele dag naar school. Wanneer de 

belasting voor de vierjarigen te groot is, kan in overleg met de leerkracht een regeling 

getroffen worden voor vermindering van de schooltijden. Het kind is leerplichtig vanaf 

de eerste maand nadat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de 

wettelijke regels voor leerplicht en verlof. 

4.1.2 Aannamebeleid 

Alle scholen in de gemeente Enschede hanteren de volgende afspraken: 

Aannamebeleid vierjarigen 

• kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun vierde verjaardag. 

Dat is wettelijk geregeld. 

• 3-jarigen mogen maximaal vijf dagen voor hun vierde verjaardag komen 

kennismaken, in de laatste drie maanden voor ze vier jaar worden. 

• kinderen die vier jaar worden in de laatste twee weken van het schooljaar 

wordt geadviseerd te beginnen direct ná de zomervakantie. 

• kinderen kunnen geweigerd worden wanneer zij nog niet zindelijk zijn. 

De school hanteert hiermee het beleid met betrekking tot de toelating van vierjarigen 

conform datgene wat bepaald is in de WPO (artikel 39 lid 1 t/m 3). 
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Aannamebeleid in andere gevallen 

• wanneer kinderen gedurende een schooljaar verhuizen naar een andere wijk, 

kunnen ze op een nieuwe school worden aangenomen. 

• wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende een 

schooljaar willen aanmelden op een andere school, dan kan dit alleen na 

overeenstemming hierover tussen de directeuren van de betreffende scholen. 

• de school neemt geen leerlingen aan als ouders gezichtsbedekkende kleding 

dragen. We willen zien met wie we van doen hebben en communicatie 

geschiedt in belangrijke mate via het gezicht. Datzelfde geldt voor kinderen. 

• alleen in zeer extreme gevallen kan er sprake zijn van schorsing en/of 

verwijdering van leerlingen. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met het 

schoolbestuur, de stichting Consent.  

4.2 Het leerlingvolgsysteem 

Van iedere leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. Daarin worden allerlei 

gegevens opgenomen, zoals toetsuitslagen en schoolvorderingen van de verschillende 

jaren. Deze dossiers zijn uitgangspunt als het kind wordt besproken met de interne 

begeleider. De interne begeleider heeft o.a. als taak om de groepsleerkracht te 

ondersteunen in het zo goed mogelijk begeleiden van de leerlingen. Na iedere 

toetsperiode bespreken de groepsleerkrachten samen met de interne begeleider de 

groepsresultaten. Naar aanleiding van die gesprekken kan de leerstof aangepast 

worden.  

Zo proberen we persoonlijk toegesneden onderwijs te geven (onderwijs op maat) aan 

alle leerlingen, ook aan hen die onder het gemiddelde en boven het gemiddelde 

presteren. Iedere leerling krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft. Als blijkt, dat extra 

begeleiding niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt externe hulp gevraagd (via het 

Samernwerkingsverband). Voordat dit gebeurt wordt er altijd eerst met de ouders over 

de problemen gesproken. Er wordt met hen overlegd en er wordt hun toestemming 

gevraagd. 
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4.3 Rapportbesprekingen 

De leerkracht corrigeert dagelijks het werk van de kinderen en regelmatig worden de 

leerprestaties getoetst. De resultaten worden geregistreerd en elke leerkracht houdt 

een leerlingendossier bij, waarin toetsgegevens en andere informatie worden 

bijgehouden. Ook belangrijke formulieren worden in dit dossier bewaard en dit dossier 

kan door de ouders ingekeken worden. Bij verhuizing wordt dit dossier meegegeven 

voor de nieuwe school. Na vijf jaar worden de dossiers van de leerlingen die de school 

verlaten hebben vernietigd. 

Op teamvergaderingen worden bijzonderheden van leerlingen besproken en de 

interne begeleider heeft regelmatig contact over leerlingen met de betreffende 

leerkracht. Het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen worden regelmatig 

met de ouders besproken. In alle groepen worden de ouders drie maal per jaar 

uitgenodigd voor een gesprek. 

Er wordt twee keer schriftelijk en één keer mondelijk gerapporteerd aan de hand van 

recente toetsresultaten. De schriftelijke rapportages sluiten aan bij de M en E-

Citotoetsen (in januari en mei/juni), zodat de rapportage zo actueel mogelijk is. Aan de 

hand van een rapport worden de vorderingen en het welbevinden van ieder kind 

afzonderlijk besproken. In het schriftelijke rapport wordt door middel van cijfers de 

waardering voor prestaties, vorderingen en inzet aangegeven, veelal in cijfers van 5 

t/m 9. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te 

bespreken in een vijftienminutengesprek. Indien daartoe aanleiding bestaat, worden 

ouders ook op andere momenten uitgenodigd. Ouders kunnen ook zelf een gesprek 

op school aanvragen. Leerlingen uit de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) kunnen bij het 

gesprek aanwezig zijn. 

4.4 Overgaan of zittenblijven 

Wij gaan er van uit dat de leerlingen onze school in een ononderbroken 

ontwikkelingsgang doorlopen. Mocht een kind echter een grote leerachterstand 

hebben en mochten er geen sociaal-emotionele belemmeringen zijn, dan wordt in 

overleg met de ouders in de loop van het schooljaar gekeken of het  kind een extra 

schooljaar nodig heeft. 

4.5 Voortgezet onderwijs 

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben de keuze uit 

vele scholen. Het Stedelijk Lyceum en het Bonhoeffercollege geven voorlichting op een 

geplande avond voor de scholen in de wijk. Wij informeren de gekozen school over de 

van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van 

onze oud-leerlingen, om te zien of ze de verwachte resultaten behalen. Een nagesprek 
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tussen de gekozen school voor voortgezet onderwijs en de aleverde basisschool is een 

standaardprocedure voor alle basisscholen. 

Wij proberen de kinderen en hun ouders bij de schoolkeuze te helpen. Dit gebeurt op 

verschillende manieren: 

4.5.1 Informatieavond 

In het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats. De ouders worden 

dan op de hoogte gesteld van de werkwijze en de te behandelen leerstof gedurende 

het schooljaar. 

4.5.2 Voorlichtingsavond 

In het eerste trimester van schooljaar 8 wordt er een voorlichtingsavond gehouden 

over het  voortgezet onderwijs in Enschede. Het doel is de ouders van groep 8 te 

informeren over de mogelijkheden van het openbaar voortgezet onderwijs. 

4.5.3 Scholenbezoek 

In oktober of november brengen de leerkrachten van groep 8 met hun leerlingen een 

bezoek aan scholen van het voortgezet onderwijs. Tijdens het bezoek kunnen de 

leerlingen: 

• een rondleiding krijgen door de school en enkele lessen volgen 

• vragen stellen over de school en sfeer proeven 

4.5.4 Toetsing groep 8 en advies voortgezet onderwijs 

Basisscholen zijn verplicht een onderwijskundig rapport in te vullen wanneer een kind 

naar het voortgezet onderwijs vertrekt. Er is besloten het onderwijskundig rapport te 

gebruiken, dat de Regionale Verwijzingscommissie voor het Voortgezet Onderwijs 

(RVC-VO) verlangt. Hierin moeten o.a. gegevens vermeld worden over het IQ van een 

kind en een eventuele leerachterstand in jaren bij spelling, rekenen en lezen. Bij het 

uitbrengen van het schooladvies   richting het voortgezet onderwijs is het oordeel van 

de leerkracht in groep 8 doorslaggevend. Deze bespreekt zijn oordeel van te voren 

met de directeur van de school en met de intern begeleider. De Cito-eindtoets wordt 

eind april afgenomen en wordt niet meegewogen in de advisering. 

4.5.5 Gesprek met ouders 

De groepsleerkracht adviseert ouders over een schoolkeuze. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de vorderingen die een leerling in de acht jaren op de basisschool heeft 

gemaakt. Het inzicht dat hierdoor is verkregen is vaak bepalend voor het advies dat 

wordt gegeven. Natuurlijk worden de schoolresultaten bij het advies meegenomen, 

evenals zaken als doorzettingsvermogen, gedrag, concentratie, motivatie, 

zelfvertrouwen en omstandigheden thuis. Dit kan teleurstellingen voor later 
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voorkomen. Al in groep 6 wordt een pre-advies gegeven of grond van de verwachte 

leerontwikkeling van de leerling. Tijdens gesprekken met betrekking tot voortgezet 

onderwijs wordt vanzelfsprekend gepleit voor openbaar voortgezet onderwijs. Als 

ouders immers hun kind al acht jaar aan het openbaar onderwijs hebben 

toevertrouwd, mag er van worden uitgegaan dat ze ook voor voortgezet openbaar 

onderwijs zullen kiezen, uitgaande van de gedachte dat openbaar onderwijs bewezen 

heeft aan te sluiten bij hetzelfde gedachtengoed dat ook op de basisschool is 

uitgedragen. 

4.5.6 Aanmelding 

Als ouders tijdens gesprekken instemmen met het advies, kan een 

aanmeldingsformulier worden ingevuld. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de 

formulieren tijdig worden ingeleverd bij de gekozen school voor het voortgezet 

onderwijs.  

4.5.7 Voortgezet onderwijs 

In percentages uitgedrukt ging in het schooljaar 2015-2016 

• 25% naar HAVO/VWO 

• 35% naar MAVO 

• 40% naar VMBO K en B 

4.6 Buitenschoolse activiteiten voor leerlingen 

4.6.1 Sportdagen 

In juni hebben de groepen 1, 

2 en 3 een sportmiddag op 

het Rigtersbleekterrein. Voor 

de groepen 4 t/m 8 

organiseren de 

sportverenigingen uit 

Twekkelerveld een 

sportmiddag.  

Voor de kinderen uit de 

groepen 7 en 8 wordt 

daarnaast jaarlijks een 

sportdag op Het Rutbeek 

georganiseerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 
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4.6.2 Sport en Sporttoernooien 

Onze school doet mee aan stedelijke sporttoernooien. In de herfst is er een 

korfbaltoernooi. Tijdens de kerstvakantie is er een basketbaltoernooi en in het voorjaar 

is er een voetbal- en peanutbaltoernooi. De sporttoernooien zijn bedoeld voor de 

bovenbouw, het peanutbaltoernooi voor de groepen 4 en 5. De hele school kan 

inschrijven voor de avond-4-daagse en voor diverse afstanden van de marathon-

Enschede. 

Op diverse dagen na schooltijd worden er activiteiten georganiseerd waar alle 

kinderen vrijwillig aan deel kunnen nemen. Deelname aan deze activiteiten is gratis. 

4.6.3 Kinderpostzegels 

Een actie waarvoor wij kinderen inschakelen om 'langs de deur' te gaan is die voor de 

Kinderpostzegels, eind september/begin oktober. De kinderen van groep 7 en 8 doen 

hieraan mee. 

4.7 Veiligheid en gezondheid 

4.7.1 Ongevallen- en schoolverzekering 

Mocht er onder schooltijd een ongeval plaatsvinden, of wordt uw kind plotseling ziek, 

dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Het is daarom belangrijk dat wij 

weten waar wij u kunnen bereiken. Wij sluiten elk jaar een collectieve 

schoolongevallenverzekering af voor alle leerlingen van onze school. De school is niet 

aansprakelijk voor voor verlies, diefstal of schade aan kleding, tassen, brillen, beugels, 

fietsen, mobiele telefoons enz. van de leerlingen. Ouders dienen zelf te zorgen voor 

een WA verzekering. 

4.7.2 Schoolarts en jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente helpt u hier graag bij.  

In de basisschoolperiode komt de JGZ op school in groep 2 en 7 voor een preventief 

gezondheidsonderzoek. De JGZ kijkt dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve 

en psychosociale ontwikkeling van kinderen.  

De laatste jaren ziet de JGZ, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht 

nodig hebben. In 2011 is de JGZ daarom gestart met de Triage-methodiek, een 

methode waarbij sneller overlegd wordt en het als doel heeft om prioriteiten te stellen 

en te bepalen welke leerlingen het snelste medische hulp nodig hebben. De JGZ ziet 

nog steeds elk kind en heeft daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. 
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Voordelen van de Triage-methodiek: 

1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.   

2. Er zijn minder verstoringen in de klas.  

3. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op 

school. 

4. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op 

(zorg)vragen.  

Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten 

in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. De leerkracht wordt gevraagd om 

mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier 

geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. 

Het gezichts¬vermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind worden 

gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over 

de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis.  

De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij 

vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistent(e) al kennen voor de 

controle. Daarom stelt die zich vooraf in de groep voor.  

Eventueel vervolg 

Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind 

uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of 

verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit 

vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. 

Samenwerking met school 

Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve 

onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast neemt de  JGZ ook deel aan de 

zorgoverleggen of zorgadviesteams (ZAT). In zo’n overleg wordt, in goed overleg met 

ouders of verzorgers, het kind besproken dat extra aandacht nodig heeft. Aan deze 

overleggen nemen, naast de IB-er van school, het maatschappelijk werk en bijv. een 

schoolbegeleider deel. Hierdoor kan bij zorgvragen in een vroegtijdig stadium een 

duidelijk advies gegeven worden. 

Op de website www.ggdregiotwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. 

U kunt zelf ook telefonisch contact  met de GGD opnemen door te bellen met 0900 

333 888 9 . 
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4.7.3 Jeugdtandverzorging 

Elk half jaar wordt onze school bezocht door de jeugdtandverzorging. 

Ouders/verzorgers kunnen samen met hun kind de bus bezoeken. De kinderen die 

willen deelnemen aan deze jeugdtandverzorging krijgen volledige tandheelkundige 

hulp. Kinderen vanaf groep 3 kunnen elk half jaar een fluoride-behandeling krijgen. 

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de directie. Telefoonnummer 

Jeugdtandverzorging: 053-4309010. 

4.7.4 De logopediste 

Op school vindt een logopedische screening plaats door een logopedist van de GGD 

Regio Twente, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ-logopedist komt drie 

keer per jaar op school om alle kinderen van 5 jaar te screenen, mits de ouders 

hiervoor vooraf schriftelijke toestemming geven en het kind geen logopedie heeft.  

Daarnaast kunnen anderen kinderen op verzoek van leerkrachten, ouders, de JGZ-

verpleegkundige of de JGZ-arts gescreend worden. Deze kinderen dienen via een 

aanmeldingsformulier aangemeld te worden, dat verkrijgbaar is bij de interne 

begeleider. Ook voor de screening op verzoek geldt dat ouders hiermee vooraf 

moeten instemmen. Zij zetten daarvoor hun handtekening op het 

aanmeldingsformulier. 

4.7.5 School Gericht Maatschappelijk Werk 

Het School Gericht Maatschappelijk Werk werkt samen met basisscholen en 

peuterspeel-zalen in de wijken Twekkelerveld, Deppenbroek en Mekkelholt. De naam 

'school gericht' houdt in dat de maatschappelijk werker niet in dienst is van de school 

en geen onderdeel is van het schoolteam. De school gericht maatschappelijk werker is 

buiten de school gehuisvest en werkt met meerdere scholen samen in de wijk. 

Het doel van het School Gericht Maatschappelijk Werk is het organiseren van hulp aan 

kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) die met problemen kampen. Soms hebben 

kinderen dan extra zorg nodig. Kenmerkend voor het School Gericht Maatschappelijk 

Werk is dat er gewerkt wordt vanuit de vindplaats van problemen: de school en/of 

peuterspeelzaal. Hiervoor heeft de maatschappelijk werker regelmatig contact met de 

intern begeleider of de peuterspeelzaalleidster. 

De school gericht maatschappelijk werker en de leerkracht werken samen in hun zorg 

om de leerlingen. De ouders worden daarbij betrokken. Wanneer de ouders contact 

willen met de school gericht maatschappelijk werker, loopt dit via de intern begeleider 

van de school. 
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Het School Gericht Maatschappelijk Werk werkt samen met andere instanties in de 

wijk. Dit zijn o.a.: de Jeugdgezondheidszorg, de Thuiszorg, het Algemeen 

Maatschappelijk Werk. 

Op het School Gericht Maatschappelijk Werk kan een beroep worden gedaan als de 

leerkracht of de ouder aanloopt tegen bijvoorbeeld de volgende vragen of problemen: 

• Het kind geeft rechtstreeks aan dat het problemen ervaart binnen het 

gezin. 

Voorbeelden: 

o het kind spreekt over ruzies/conflicten thuis en lijdt daaronder 

o problemen met bijvoorbeeld de omgangsregeling 

o signalen met betrekking tot mishandeling 

 

• Het kind geeft indirect aan (door middel van signalen) dat er iets mis is. 

Voorbeelden: 

o het kind kan zich moeilijker concentreren dan voorheen 

o het kind raakt sneller geïrriteerd dan voorheen 

o het kind heeft meer ruzie met andere kinderen dan voorheen 

• Ouders geven bij de leerkracht aan moeite te hebben met de opvoeding 

van hun kind. 

Voorbeelden: 

o in verband met persoonlijke problemen 

o in verband met gezinsproblemen 

o in verband met het gedrag van het kind 

o onzekerheid en twijfel ten aanzien van de opvoeding 

• Ouders geven bij de leerkrachten aan dat er problemen zijn. 

Voorbeelden: 

o relatieproblemen 

o financiële problemen 

o opvoedingsproblemen 

Wanneer er problemen zijn met kinderen kan de school gericht maatschappelijk 

werker in samenwerking met de intern begeleider en de leerkracht proberen naar 

mogelijke oplossingen te zoeken. Waar nodig kan worden doorverwezen naar andere 

instellingen voor jeugd-hulpverlening. 

4.7.6 Vertrouwensarts 

Mocht u hulp willen inroepen van het consultatiebureau over incest en seksueel 

misbruik, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwensarts. 

Tel.: 038-4220800 of 074-2423961. 



 

Een school met  ♥ voor kinderen 31 

 

4.7.7 Ongewenste intimiteiten 

Ons bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten: 

Anne Overbeek , tel.: 06 30 64 25 68 (zie verder onder 6.13). 

Onze school heeft een contactpersoon die ingeschakeld kan worden bij ongewenste 

intimiteiten van leerlingen en/of leerkrachten: Madelon Schuite. Op onze school ligt 

een draaiboek 'Omgaan met elkaar', waarin beschreven staat hoe de school handelt bij 

ongewenste intimiteiten. 

4.8 Pestprotocol 

Wij hebben een anti-pestaanpak opgesteld dat ter inzage ligt. Daarnaast adviseren we 

ouders over een weerbaarheidstraining. Onze school staat op het standpunt dat een 

positief educatieprogramma preventief werkt. Voorkomen en herkennen van gedrag 

dat ongewenst is is beter dan achteraf steeds te moeten corrigeren. Door goed overleg 

met de leerlingen, o.a. in de Kinderraad en het geven van inzichten proberen we 

negatief gedrag voor te zijn. 

Hoofdregels van dit project zijn: Als jou iets overkomt wat jij niet wilt: 

• Stap 1: Vragen (om op te houden) 

• Stap 2: Zeggen (je houdt op) 

• Stap 3: Waarschuwen (zo niet dan ga ik naar de leraar) 

• Stap 4: Doen (ik ga naar de leraar) 
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4.9 Schoolregels 

Op het schoolplein: 

• Voor schooltijd verzamelen de kinderen zich op het schoolplein (dus niet op 

straat). 

• Tien minuten vóór aanvang van de lessen gaat de eerste bel en moeten de 

kinderen naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 

• Op het plein mag niet worden gefietst. 

• De fietsen worden in de rekken gezet of op de daarvoor aangewezen 

plaatsen. 

• Gevaarlijk speelgoed zoals skates, skateboards, zakmessen, blaaspijpjes, 

geweertjes en frisbees zijn niet toegestaan. 

• Er mag alleen gevoetbald worden op het plein op daarvoor aangewezen 

plaatsen. 

• In de pauze blijven de kinderen op het schoolplein.  

• Afval gooien we in de prullenbak. 

 In de school: 

• De kinderen van de groepen 1, 2 en peuterspeelzaal hebben een eigen 

ingang. 

• De ingang is ook de uitgang, dus de kinderen mogen niet door de hele 

school lopen. 

• De jassen hangen aan de kapstokken. 

• In de school wordt niet gerend. 

• Jarigen en kinderen met diploma's gaan in de pauze de klassen rond. 

• In de klas wordt niet gesnoept. 

• In de klas dragen we geen hoofdbedekking en is muziek niet toegstaan. 

• Als een kind in school of op het schoolplein iets vernielt, worden de ouders 

aansprakelijk gesteld. 

• Mocht het kind kostbaarheden meenemen (telefoon, geld, e.d.) naar school, 

dan is de school daar niet verantwoordelijk voor. 

4.9.1 Pauze 

Bij goed weer gaan de kinderen onder toezicht van hun eigen leerkracht naar buiten 

om te spelen. Bij regen blijven de kinderen in hun eigen lokaal. De directie beslist 

uiteindelijk of het verantwoord is om buiten te spelen.  

4.9.2 Fietsen 

De kinderen die meer dan 500 meter van de school wonen mogen met de fiets komen. 

Het stallen van de fietsen bij de school is geheel voor eigen risico! De school is niet 

verzekerd tegen diefstal, schade of vernieling. 
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4.9.3. Gevonden voorwerpen 

Alle gevonden voorwerpen liggen bij de keuken. Na een half jaar worden de niet 

opgehaalde voorwerpen meegegeven met een kledingactie. Ter voorkoming van het 

zoekraken van spullen raden wij u aan de naam van uw kind in kleding of voorwerpen 

te zetten. 

4.9.4 Traktatie en snoepen 

Wij stellen het op prijs dat u de traktaties eenvoudig en gezond houdt.   

4.9.5 Eten en drinken 

De kinderen nemen eten en drinken mee voor beide pauzes. Het liefst natuurlijk iets 

voedzaams zoals fruit, yoghurt, een boterham, enz. 

4.9.6 Hygiëne  

In de groepen 3 t/m 8 kunnen de leerlingen 1 keer per week spoelen met fluor. Mocht 

u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie.  

4.9.7 Televisie kijken 

Op Obs Twekkelerveld worden schooltelevisie programma’s gevolgd op het digibord. 

Nieuws uit de Natuur en het School Tv Weekjournaal zijn de bekendste. 

De leerkrachten bekijken aan het begin van het schooljaar welke programma’s de 

kinderen zullen gaan volgen. 

4.9.8 Kinderraad 

Op onze school is een kinderraad ingesteld. Zes kinderen uit de bovenbouwgroepen 6, 

7 en 8 vergaderen onder leiding van twee leerkrachten eens in de zes weken over 

zaken die de leerlingen aangaan. Zij kunnen hun wensen kenbaar t.a.v. het leren en 

schoolactiviteiten maken. Belangrijke doelstelling is dat kinderen leren te overleggen 

en namens de groep willen overleggen. 

4.10  Festiviteiten 

4.10.1 Kinderboekenweek 

In de weken vóór de herfstvakantie besteden wij veel aandacht aan de 

Kinderboekenweek. De bovenbouw schrijft verhalen en de onderbouw maakt 

tekeningen. De laatste vrijdag voor de herfstvakantie worden de diverse Pencelen en 

Griffels-prijzen uitgereikt. Daarna is er een boekenmarkt. 

4.10.2 Sinterklaas 

Zo rond de herfstvakantie kunnen de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 een verlanglijst 

invullen. 
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Eind november wordt er een surpriseavond gehouden voor de groepen 1 t/m 4, 

waarbij door de ouders en de leerkrachten gezamenlijk een groepswerk gemaakt 

wordt. 

De groepen 6 t/m 8 mogen een eigen Sinterklaassurprise regelen. Vorig jaar heeft de 

bovenbouw geschaatst in de mooie ijshal naast het FC Twentestadion. Daarnaast 

maken de leerlingen uit deze groepen ook een surprise voor elkaar. 

4.10.3 Kerstmis 

Direct na Sinterklaas worden de kerstbomen in de klassen en hal geplaatst. Vlak voor 

de kerstvakantie is er ’s avonds een kerstmaaltijd waaraan alle groepen deelnemen. 

4.10.4 Pasen 

Op donderdag voor de paasvakantie organiseren wij een Paasviering, waarbij we ook 

gezamenlijk picknicken. 

 

4.10.5 Projectweken 

Elk schooljaar organiseren wij een projectweek. Over het thema van zo’n week wordt u 

tijdig geinformeerd. 

4.10.6 Laatste schooldag 

Elk jaar sluiten wij het schooljaar feestelijk af. Doorgaans worden er spelletjes 

georganiseerd. Afsluitend wordt er gezamenlijk gegeten. 

Van alle festiviteiten krijgt u uiteraard vroegtijdig bericht via Classdojo. 
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5. De ouders 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Een goede samenwerking 

tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de leerling. Wij informeren u 

over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook 

over het wel en wee van uw kind. 

Ook doen wij als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te 

nemen. En wij vinden het belangrijk dat ouders actief zijn binnen de school. 

Wat doen wij om de betrokkenheid van de ouders op onze school te bevorderen? 

5.1 Ouderavonden 

Jaarlijks organiseren wij diverse avonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel 

van de ouders. Welke avonden zijn er zo al? 

5.1.1 Informatieavond 

Het begint altijd met de informatieavond in september. De leerkrachten informeren u 

samen met de leerlingen over datgene wat zich in de loop van het schooljaar gaat 

afspelen in de groep waarin uw kind zit. 

5.1.2 Vijftienminutengesprekken 

U wordt uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken tijdens een 

vijftienminutengesprek. Daarnaast luisteren we naar wensen en verwachtingen van 

ouders. 

5.1.3 Kijkavonden 

Twee maal per jaar is er een kijkavond (vlak voor Sinterklaas en voor Pasen). U kunt 

dan samen met uw kind de school bekijken. Broertjes en zusjes, opa's en oma's mogen 

ook mee. 

5.1.4 Ouderavond 

Jaarlijks vinden er één of meerdere ouderavonden plaats rond een bepaald thema, 

bijvoorbeeld over de overblijf of over het voortgezet onderwijs. 

5.1.5 Open dagen 

Op deze dagen kunnen ouders het lesgeven in de groep bekijken. U kunt dan zien hoe 

een klas aan het werk is. 
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5.2 Informatie via nieuwsbrief, kalender en Classdojo 

Gemiddeld eens per maand verschijnt een digitale nieuwsbrief op uw emailadres, 

waarin allerlei zaken over de school worden vermeld. Aan het begin van een schooljaar 

ontvangt u een kalender met daarin alle belangrijke data.  

5.3 Website www.obstwekkelerveld.nl 

5.3.1 Doel van de website  

Via onze vernieuwde website willen we informatie verstrekken over onze school aan 

iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving 

van de identiteit van de school, de wijze van omgaan met en zienswijze op kinderen, 

de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, etc. 

We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken als op hen 

wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en 

rond de school. Daartoe is o.a. een activiteitenpagina op de site aanwezig. Bovendien 

wordt ook de nieuwsbrief van de school op de homepage gepubliceerd. 

5.3.2 Verantwoording 

Op onze school is een werkgroep belast met het onderhoud van de website. De ICT-

coördinator is goed op de hoogte van de te publiceren informatie. 

De website is deels opgebouwd uit informatie uit deze Schoolgids. De schoolleiding is 

eindverantwoordelijk voor hetgeen op de website wordt gepubliceerd. 

5.3.3 Privacy 

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een 

schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website. Op deze 

website worden o.a. werkstukjes, foto’s van kinderen geplaatst. De ouders worden, via 

het inschrijfformulier in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen het 

publiceren van werk gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop hun 

kinderen. Degene die de site onderhoudt ziet er op toe dat het bezwaar wordt 

nageleefd. Er zullen geen foto’s van kinderen in badkleding of ondergoed worden 

geplaatst. Bij publicatie van informatie (bijv. nieuwsbrief) zal (strikt) persoonlijke 

informatie worden weggelaten op de website.  

Bij publicatie van informatie op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen 

maakt, zal degene die de site onderhoudt die informatie op verzoek verwijderen. 
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 5.4 Ouderhulp 

Veel ouders helpen op school. Een moderne basisschool kan niet zonder. Een paar 

voorbeelden, waarin ouders op onze school actief zijn, onder en na schooltijd: 

• hulp bij de expressievakken 

• hulp bij sportactiviteiten, excursies en festiviteiten 

• hulp bij vervoer van de leerlingen 

• hulp bij pr-activiteiten 

Ook uw hulp is welkom! Als u bereid bent en tijd heeft, neemt u dan contact op met 

de leerkracht. Ouders hebben een ondersteunende taak. De verantwoordelijkheid voor 

de activiteiten ligt uiteraard bij de school.  

5.5 Ouder Geledingen Raad (OGR) 

De Oudergeledingen Raad bestaat uit ouders en teamleden. In de OGR-vergaderingen 

komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. De 

Oudergeledingen Raad assisteert bij feesten en sportactiviteiten en geeft gevraagd of 

ongevraagd advies en heeft een signalerende werking. De OGR int ook de 

ouderbijdrage. Het laatste nieuws van en over de OGR kunt u vinden op onze website. 
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5.6 Medezeggenschaps Raad (MR) 

Elke school moet een MR hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken 

bij het beleid van de school. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 

De MR heeft informatierecht, zodat ze goed kan functioneren. De MR heeft 

adviesrecht om besluiten goed te kunnen beoordelen en de MR heeft 

instemmingsrecht, bijv. bij veranderingen van het schoolreglement. Eens per zes weken 

vergadert de MR. De schooldirecteur informeert de MR en treedt op als 

vertegenwoordiger van het bestuur van de school. Een lid van de MR bezoekt de GMR, 

dat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad vergadering van alle 33 

Consentscholen.  

Eens in de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen 

in de MR. De taken en de bevoegdheden van deze raad, alsmede de werkwijze, de 

samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement 

Medezeggenschap.  

Het laatste nieuws van en over de MR kunt u vinden op onze website. 

5.7  Ouderbijdrage 

Het schoolbestuur krijgt geld van het ministerie van Onderwijs voor het realiseren van 

onderwijs. Consent  stelt de school financiële middelen ter beschikking voor 

leerlingenmateriaal, klein onderhoud, nascholing en energie.  

Een aantal kosten wordt echter niet door het ministerie vergoed, zoals de kosten voor 

festiviteiten, informatie naar ouders, attenties voor langdurig zieke kinderen en 

speciale apparatuur. Hiervoor is een schoolfonds opgericht dat beheerd wordt door de 

oudergeledingenraad. Voor dat fonds wordt van u een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De hoogte van de bijdrage is in dit schooljaar 2016-2017 vastgesteld op € 27,50 per 

kind per jaar. De O.G.R. geeft u de gelegenheid het schoolfonds in termijnen te 

betalen. Daarnaast kan de school extra geld verwerven door bijzondere 

acties/activiteiten. 

  



 

Een school met  ♥ voor kinderen 39 

 

6. Diversen 

6.1 Sponsoring 

De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring en doet dat 

zeker niet, wanneer daar, naar de leerlingen toe, bepaalde verplichtingen aan 

verbonden zijn.  

6.2 Spreekuur 

De directie heeft geen officieel spreekuur. Als u de directeur wilt spreken dan kunt u 

dat het beste 's morgens om 8.30 uur doen. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

6.3 Jaarkalender 

In de eerste week van een nieuw schooljaar krijgen de leerlingen de jaarkalender mee 

naar huis. Deze jaarkalender geeft u een overzicht van alle activiteiten, die in de loop 

van een schooljaar plaatsvinden. 

6.4 Verlof 

In het belang van de leerlingen zijn ouders verplicht hun kind dagelijks naar school te 

sturen. Er mag alleen verzuimd worden bij ziekte of gewichtige omstandigheden. In 

sommige gevallen is er recht op verlof. De directeur heeft de bevoegdheid om tot 

maximaal 10 schooldagen per jaar verlof te verlenen. Hier is echter alleen sprake van in 

bijzondere gevallen, b.v. een familiejubileum of overlijden. Het verlof moet schriftelijk 

en waar mogelijk tijdig worden aangevraagd bij de directeur. Bij het bespreken van uw 

vakanties dient u zich strikt te houden aan de schoolvakanties. Het is niet toegestaan 

dat de eerste twee weken na de zomervakantie vrij wordt gegeven. Ongeoorloofd 

schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. De school dient zich aan 

de wet te houden. In de schoolkalender staan de vakanties en vrije dagen vermeld. 

Hieronder vindt u een overzicht van redenen voor verlof, zoals wij die van de 

leerplichtambtenaar hebben gekregen. Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen 

komen, kunt u dit overleggen met de directeur. 

Een verzoek om verlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van volgende 

omstandigheden: 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting 

• verhuizing 

• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (ten hoogste 2 

dagen) 

• ernstige ziekte van gezinsleden 
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• overlijden van bloed- of aanverwanten (in de 1e graad voor ten hoogste 4 

dagen, in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen, in de 3e of 4e graad voor 

ten hoogste 1 dag 

• gezinsuitbreiding (voor ten hoogste 2 dagen) 

• een 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten tot en met de 4e graad (voor ten hoogste 2 dagen) 

• zeer slechte weersomstandigheden 

• de viering van nationale feest- en herdenkingsdagen, voor zover het gaat om 

leerlingen uit culturele groepen 

• de vakantieregeling van het bedrijf/de instelling, waar één van de ouders 

werkt, het niet mogelijk maakt vakantie op te nemen binnen de normale 

vakantieperiode 

• er sprake is van (kleine) zelfstandigen (bijvoorbeeld camping of horeca), die 

juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen 

• noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische- of sociale indicatie van 

één van de gezinsleden 

• familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt 

• de leerling in de gelegenheid gesteld wordt een keer met familie of kennissen 

op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde 

kan zijn 

• het gezin een gratis vakantie krijgt aangeboden buiten de normale 

schoolvakanties. Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, 

bijvoorbeeld indien men door omstandigheden nooit op vakantie kan 

• andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere 

gevallen. 

In het algemeen geldt het volgende: 

• verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt verleend door de directeur 

van de school. Indien aan dezelfde leerling meer dan 10 dagen verlof per 

schooljaar wordt verleend, is de goedkeuring vereist van de 

leerplichtambtenaar. 

• het verlof wordt slechts verleend voor zover dat strikt noodzakelijk is 

• een verzoek om verlof dient schriftelijk door de ouders aangevraagd te 

worden. Verzoeken dienen te zijn voorzien van een behoorlijke motivering en 

(zo mogelijk) van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld verklaring van de 

werkgever, arts, maatschappelijk werker). 

De school verleent uitsluitend extra verlof indien er redelijkerwijs geen andere 

oplossing mogelijk is. 
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6.5 Ziekte 

Wilt u ziekte van uw kind vóór schooltijd doorgeven? Zodra het kind beter is wordt 

bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt dan enkele 

dagen wordt voor huiswerk gezorgd. 

Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invalkracht. Dit wordt geregeld 

door het Centrale Meldpunt Vervanging. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is 

wordt zo veel mogelijk intern voor een oplossing gezorgd. Wel laten we de taken van 

de interne begeleidster doorgaan. 

Lukt ziektevervanging helemaal niet dan worden alleen in het uiterste geval de 

kinderen naar huis gestuurd volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie met daarbij 

de volgende afspraken: 

• In principe niet de eerste dag. 

• Alleen in het uiterste geval er toe overgaan. 

• De ouders schriftelijk op de hoogte te stellen. 

• Voor kinderen, die geen opvang hebben, in de school opvang te regelen. 

6.6 Huiswerk 

Vanaf groep 3 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk mee. In het begin gaat het dan 

vooral om het 'woordpakket’ waarover op vrijdag een dictee gegeven wordt. In overleg 

krijgen leerlingen soms extra oefenstof mee. 

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee, ook voor vakken als 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Belangrijk is dat kinderen gewend 

raken aan het maken van huiswerk met oog op het voortgezet onderwijs. Het is fijn als 

u het maken van het huiswerk begeleidt. 

6.7 Schooltijden en leerplicht 

Vanaf vier jaar mogen de kinderen de basisschool bezoeken. Zij kunnen voor hun 

vierde jaar alvast een aantal ochtenden of middagen kennismaken met de groep. Bij 

het aanmeldings-gesprek zult u hier nader over worden geïnformeerd. Onze school 

hanteert een continurooster. 

De schooltijden zijn als volgt: 

• 08.30 - 14.00 uur voor alle groepen op iedere dag, dus ook de woensdag. 

• Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 en 2 ’s middags vanaf 11.45 uur vrij.   

Leerplicht is er vanaf de vijfde verjaardag. 

  



 

Een school met  ♥ voor kinderen 42 

 

6.8 Vakantierooster 

Herfstvakantie  ma 17 oktober 2016 t/m vr  21 oktober 2016 

Kerstvakantie  ma 25 december 2016 t/m vr 7 januari 2017 

Voorjaarsvakantie ma 20 februari 2017 t/m vr 25 februari 2017 

Pasen   ma 17 april 2017 

Meivakantie  ma 22 april 2017 t/m vr  5 mei 2017 

2e pinksterdag  ma 05 juni 2017 

Zomervakantie  vr 21 juli 2017 t/m vr 01 september 2017 

Onderwijskundige dagen 

Ieder schooljaar heeft het team een aantal onderwijskundige dagen waarbij onder 

schooltijd door het team wordt vergaderd of een cursus wordt gevolgd. De leerlingen 

hebben op die dagen vrij. Zie ook de meegegeven kalender en Nieuws van de Maand. 

6.9 Schoolreizen 

Eén keer per jaar gaan we met alle groepen op schoolreis. De schoolreis heeft deels 

een educatief karakter, maar we zijn vooral gezellig met elkaar uit. 

De kinderen uit groep 1, 2 en 3 gaan niet al te ver van huis. Ze reizen altijd met een 

bus naar hun speelbestemming.De groepen 4 en 5 kennen een ééndaags schoolreisje. 

De groepen 6 en 7 gaan het ene jaar drie dagen naar Hellendoorn en het andere jaar 

één dag naar een nader te bepalen bestemming. Afgelopen jaar was dat Amsterdam. 

Groep 8 gaat vier dagen naar Vlieland. 

De kosten voor de schoolreizen zullen waarschijnlijk bedragen: 

groep 1, 2 en 3 €   30,- 

groep 4 en 5  €   40,- 

groep 6 en 7  €   55,- 

groep 8   € 130,- 

Op onze school bestaat de mogelijkheid om wekelijks te sparen voor de schoolreis.  

Een maandelijkse inning is mogelijk en we stimuleren het gebruikmaken van 

bankoverschrijvingen. Meer sparen mag ook. Van het gespaarde geld wordt het 

schoolreisje betaald en een mogelijk restant blijft staan voor het volgend jaar.  
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6.10 Schoolfotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf foto's maken van alle kinderen. U krijgt daarover 

bericht via het “Nieuws van de maand” en via Classdojo. 

6.11 Stagiaires 

Onze school heeft elk jaar studenten van de Hogeschool Saxion of van het R.O.C. die 

een stage volgen in de groepen. 

6.12 Klachtenregeling 

6.12.1 Klachten 

Als ouder kunt u een klacht hebben. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in 

onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden 

bent, de  de schoolleiding hierop aan te spreken.  

Als u er met ons niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u 

deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan de 

klachtencommissie. 

U kunt uw klachten richten aan: 

Klachtencommissie van Consent 

t.a.v. de heer W. Bruil 

Postbus 40042 

7504 RA Enschede 
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6.12.2 Klachten ongewenste omgangsvormen 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste 

intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld kunnen ouders en kinderen een beroep 

doen op ondersteuning van de schoolcontactpersonen. Deze schoolcontactpersonen 

zijn er voor u: ze luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en 

advies. 

Schoolcontactpersoon  

Joyce Sueters, telefoonnummer school: 053-4333790 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe 

vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De 

externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt in vertrouwen. Naast het 

geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als 

bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn 

opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe, onafhankelijke 

vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject. 

Externe vertrouwenspersoon  

De extrene vertrouwenspersoon is Anne Overbeek. Telefoonnummer: 06-13697407 (op 

werkdagen van 09.00-17.00 uur). 
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7.1 Kwaliteitsbeoordeling van onze school 

7.1 Rijksinspectierapport 

In juni 2015 heeft onze school bezoek gehad van de Rijksinspectie. De inspectie 

concludeerde dat: 

OBS Twekkelerveld op alle fronten een uitstekend beleid voert. Het pedagogisch en het 

leerlingenvolgsysteem halen de maximale scores. Op geen enkel onderdeel scoort de 

school onder de norm en daardoor heeft onze school het basisarrangement weer 

verdiend. 

Het volledige rapport kunt u lezen op de website van de Rijksinspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl 

7.2 De enquête over het onderwijs in onze school 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. In hoofdstuk 2 heeft 

u al kunnen lezen hoe onze school werkt aan het leveren van kwaliteit: werken met 

goede methoden, goed personeel en het goed volgen van de resultaten van de 

leerlingen. 

Dit schooljaar houden wij opnieuw onder de leerlingen van de groepen 7 en 8, alle 

ouders en leerkrachten over het welbevinden op school. De enquête komt van 

‘Vensters.PO’. Uit de vorige enquête staan hieronder een aantal conclusies. 

Respons en tevredenheidsscore 

De tevredenheidsscore bij ouders was 8.2 bij de leerlingen 8,3 en bij de leerkrachten 

7.4. 

De enquête 

Uit de vragenlijsten kwamen bij de ouders de volgende minder goede punten 

duidelijk (meer dan drie keer genoemd) naar voren: 

• Het parkeergedrag van ouders  

Is nog steeds een onderwerp dat goed in de gaten wordt gehouden. Ouders 

van de drie wijkscholen hebben in overleg met de politie verbeterde 

veiligheidsmaatregelen getroffen. 

• De regels tijdens de overblijf 

De overblijf is inmiddels niet meer een punt. De school is overgegaan op een 

continurooster. 
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De goede punten waren: 

• De sfeer op school 

• De laagdrempeligheid van de school 

• Vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen 

• Elk kind kan zich op zijn niveau ontwikkelen 

• Persoonlijke aandacht 

• Leerkrachten staan open voor ouders en leerlingen  

• Een school om trots op te zijn 

Bij de leerlingen kwamen de volgende punten naar voren: 

Niet zo goed: 

• Ruzie op school  

Een positief gedragsprogramma heeft voor een ommekeer gezorgd. Er zijn 

nieuwe spelonderdelen op het plein aangebracht en de leerkrachten hebben 

goede afspraken gemaakt. Het resultaat is opmerkelijk! 

Goed: 

• De digiborden en tablets 

• Regels in de klas 

• Meedoen met bijna alle sporttoernooien 

• Meepraten in de kinderraad 

• De juffen en meneren luisteren naar ons 

• Hoe de leerkrachten met de leerlingen omgaan 

• De leerkrachten leggen goed uit 

Ideeën: 

• Nieuwe speeltoestellen aanschaffen voor op het plein 

• Nieuwe boeken aanschaffen 
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8. Contactgegevens en taken 

8.1 De school 

O.b.s. Twekkelerveld 

Schietbaanweg 30 

7521 DB Enschede 

Tel.: 053-4333790 

Website: www.obstwekkelerveld.nl 

E-mail: info@obstwekkelerveld.nl 

8.2 Het team 

Directeur: Bert Lambeck (maandag t/m donderdag aanwezig) 

8.2.1 Groepsleerkrachten 

groep 1 Anja Pieters, Jannette Zandstra 

onderwijsassistente: Anouk Subelack 

groep 2 Wiebje Jongman, Joyce Sueters 

onderwijsassistente: Anouk Subelack 

groep 3 Ans Vunderink en Lianne Swarts 

onderwijsassistente: Rose Dawli  

groep 4 Karen Jongman en Jelle ten Thije 

onderwijsassistente: Rose Dawli    

groep 5  Lisette Beste en Simone Veenendaal       

groep 6  Madelon Schuite                              

groep 7  Melanie Elzinga                            

groep 8  Roy Jansen, Lianne Swarts                                          

8.2.2  Interne begeleiding en stagebegeleiding 

Lisette Beste (groepen 5,7 en 8), Joyce Sueters (de overige groepen) 

8.2.3 Taalcoördinatie 

Lisette Beste 

8.2.4 Rekencoördinatie 

Lisette Beste, Madelon Schuite 
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8.2.5 Wijkcontacten 

Bert Lambeck 

8.2.6 ICT 

Karen Jongman (coordinatie)  

8.2.7 Gymnastiek 

Tim Jongman (vakleerkracht) 

8.2.8 Leerlingenadministratie 

Patricia leusink-Mastenbroek 

8.2 Medezeggenschaps Raad  

Masja Esselink (voorzitter) 

Leonie Brekveld 

Nicole Oosterbroek 

Karen Jongman 

Madelon Schuite 

Roy Jansen 

8.3 Ouder Geledingen Raad (OGR) 

Saskia Smit 

Wendy Busscher 

Ingrid Roelfsema 

Suus Brouwer 

Ans Hengeveld 

Ramona Wijnsma 

Wendy Bathoorn 

8.4 Schoolbestuur 

Onze school is een openbare school en is een onderdeel van Consent. Te bereiken via: 

Stichting Consent 

Postbus 40042 

7504 RA Enschede 

Contactpersoon: Mevr. B. van Munster. Tel. 053-4884431 

8.5 Namen en adressen van externe instanties 

Inspectie voor het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 
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Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) 


