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Schoolgids  

Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2019-2020 van Katholieke basisschool Pax Christi. Deze gids geeft aan 

waar onze school voor staat en hoe wij ons onderwijs vormgeven.  

Deze gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en 

ouders en is vervolgens door de algemene directeur van de stichting SKOLO vastgesteld.  

  

Deze gids informeert u over de belangrijkste zaken op onze school.  

Het gaat dan om:  

 Hoe wij ons onderwijs organiseren.  

 De zorg voor het individuele kind  

 Hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarmee beogen.  

 Hoe wij vanuit een katholiek normen en waardenpatroon de identiteit gestalte willen geven.   

 Hoe wij als school omgaan met formele zaken als verlofregelingen, klachtenregelingen e.d.  

  

De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids.   

Wenst u aanvullingen of heeft u suggesties, dan kunt u contact opnemen met ons als directie.  

Eventueel kunt u uw reacties mailen naar: paxchristi@skolo.nl  

Een open en positieve communicatie draagt bij tot een fijne samenwerking.  

De schoolgids en andere relevante informatie zal ook te vinden zijn op onze website:  

  

www.paxchristioverdinkel.nl  

 

Actuele informatie delen wij met u middels de nieuwsbrief die u per mail van ons krijgt.  

  

Noot:  

Waar in deze gids over ouder(s) wordt gesproken bedoelen we uiteraard ook “verzorger(s)”. Zo 

moet u “hij” ook meestal lezen als “hij / zij” en “zijn” als “haar / zijn” Voor “mannelijke titels” 

kunt u de “vrouwelijke variant” toepassen.  

  

De directie,  

Joost Damhuis  

Lilian Bos-Nijhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paxchristioverdinkel.nl/
http://www.paxchristioverdinkel.nl/
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A. Algemeen katern 

1.Onze school 
 

1.1 Onze school 

Katholieke Basisschool Pax Christi    
Hoofdstraat 68 7586 BV Overdinkel        

 053 - 5360754  

E-mail: paxchristi@skolo.nl  

Website: www.paxchristioverdinkel.nl  
 

Wij zijn een katholieke school. Dat vertaalt zich in de sfeer op school. Een sfeer waarin een kind zich veilig 
voelt, zich geborgen weet en het zichzelf kan zijn. Respect voor elkaar en gelijkwaardigheid zijn daarbij 
belangrijke aspecten.   

 Ieder kind moet in de maatschappij waarin het leeft, zijn eigen weg vinden: Het kind moet tot 

een persoonlijkheid uitgroeien;  

 Het kind moet kritisch de gebeurtenissen in zijn omgeving benaderen;  

 In verdraagzaamheid met mensen met andere gedragspatronen, levensopvattingen en 
geloofsovertuigingen kunnen samenleven;  

 Een mens worden, die naargelang zijn talenten verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen. 

Het kind kan dit op geen andere wijze leren dan het nu reeds te doen.  
 

Daarom zal de school een leefgemeenschap moeten vormen waar het samen met anderen kan werken 
aan zijn toekomst. Dit alles betekent dat onze school ook kinderen met een niet-katholieke achtergrond 
of andere geloofsovertuiging welkom heet. Wij verwachten dan wel dat zij en hun ouders de christelijk-
katholieke identiteit respecteren, aan de catecheselessen/levensbeschouwing en de activiteiten in het 
kader van de catechese meedoen. De school wil vertrekken vanuit het kind met zijn eigen specifieke 
aanleg en tempo en zijn sociale achtergrond. Ieder kind moet in zijn eigenheid tot zijn recht komen.  
Het samen werken en spelen, samen praten en plezier hebben, maar ook het verdriet samen delen zijn 

een belangrijk gegeven. De levensbeschouwelijke vorming binnen ons onderwijs krijgt gestalte in onze 
levenshouding en mensenvisie, in onze omgang als mensen met elkaar, in de waarden en normen die 

we als school willen overdragen aan de kinderen. 

 

We hanteren als schoolmotto “Samen Sterk in Onderwijs” omdat we kracht ervaren in de driehoek 

ouders, kind, school. 

 

De katholieke identiteit komt tot uiting in de:  

- lessen catechese/ levensbeschouwing;  

- dagopening/moment van de dag waar aandacht is voor gebed, gesprek over levensvragen en 

persoonlijke beleving van kinderen.  
- schoolvieringen met o.a. Kerstmis en Pasen;  

- ondersteuning bij de voorbereiding op de Eerste Communie in groep 4;  

- steun aan het landelijke vastenproject en ander lief en leed in de wereld;  
- gedenkhoek die in de school aanwezig zijn.  
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1.2 Situering van de school  
De Pax Christischool is sinds 1982 aan de Hoofdstraat 68 te Overdinkel gevestigd.   

De school ligt in een rustige omgeving en is omgeven met veel groen en ruime speelgelegenheid met 

moderne speeltoestellen.   

Kenmerkend aan de schoolomgeving is het riante speelveld op het achter terrein van de school. Dit veld 

is ingericht als sportveld/retentie gebied. In samenwerking met de gemeente Losser is er een educatief 

speelgebied gecreëerd, waarbij duurzaamheid en klimaatbestendigheid centraal staan. Dit zal ook in ons 

lesaanbod terugkomen. Voor bijzondere gebeurtenissen kunnen wij gebruik maken van de faciliteiten 
van het naastgelegen gebouw van de muziekvereniging.  

 

 
 

1.3 Missie en visie 
Na het volgen van onderwijs aan KBS Pax Christi moet een aantal vaardigheden zijn aangeleerd. Deze 
vaardigheden staan hieronder in de schooldoelen beschreven:  

Onze leerlingen:  

- Hebben zich de instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Ze kunnen zich op hun niveau 

zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken, ze kunnen lezen, ze kunnen omgaan met 

hoeveelheden en getallen;  
- Hebben zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden nader uitgewerkt, eigen 

gemaakt; Kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken en kunnen op een eigen manier 

omgaan met creatieve uitingen van anderen;   

- Hebben zich als een sociaal wezen ontwikkeld, zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het 

menselijk verkeer en kunnen omgaan met emoties van anderen.    
 

KBS Pax Christi wil dat haar leerlingen zich breed ontplooien, we bereiden ze voor op deelname aan onze 

samenleving. We leren ze vaardigheden die je nodig hebt om je in de samenleving staande te houden (zowel 

cognitief als sociaal emotioneel).    

We willen leerlingen ook aanmoedigen om later actief aan onze samenleving deel te nemen. Daar heb je 
kennis voor nodig (Hoe werkt de samenleving?) en vaardigheden nodig om dit te bereiken (Hoe 

discussieer je met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit gedeelde 

waarden en normen.    

We richten ons onderwijsprogramma zo in, dat wij de schooldoelen voor alle leerlingen proberen te 
bereiken, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de individuele mogelijkheden van de 

leerlingen. Hierbij realiseren wij ons dat deze doelen niet voor alle leerlingen haalbaar zijn. Aangezien 

het voor kan komen dat er kinderen op onze school zitten, die moeite hebben met het reguliere 
onderwijsaanbod zullen we in overleg met de ouders of verzorgers per kind minimumdoelen 

formuleren. Deze bovengenoemde schooldoelen sluiten naadloos aan bij onze zes kernwaarden, waarin 

we onze visie hebben samengevat.  
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Onze zes kernwaarden zijn: 
 

1.Onbevangen    

Wij vinden dat je de wereld onbevangen moet ontdekken. 

Alleen als je echt open staat kun je leren. Kinderen hebben geen oordelen. Juist die onbevangenheid koesteren 
wij. Omdat die zo belangrijk is voor het leren, voor het ontdekken. En voor je ontwikkeling, 
als persoon, als mens. Wij zien het als een belangrijke opdracht om onze kinderen te helpen ontdekken  
wat hen zo bijzonder maakt en wat zij de wereld te bieden hebben. En dat is voor elk kind uniek. 
 

 
2.Toegewijd                                                                                                                                                              

Als je toegewijd bent ontstaan er prachtige dingen 

Als een kind helemaal opgaat in wat hij of zij onderneemt is dat prachtig om te zien. Het mooie is dat  
kinderen dat ook heel goed kunnen. Wij scheppen de omstandigheden daarvoor. Dat doen we omdat we 
weten hoe essentieel dat is. En we doen dat vooral ook omdat we zelf zo toegewijd zijn aan ons mooie 
onderwijs vak. 

 
3. Moedig 

Door moedig te zijn laten we ook onze kwetsbaarheid zien. 
Moed klinkt vaak groot, maar het zit juist ook in de kleine dingen. Toch dat gedicht voordragen. Toch je 
leerkracht aanspreken. Toch die toets doen. Moed helpt je om te groeien, om groter te worden dan je nu bent. 
Als je moedig durft te zijn, kun je het verschil maken. Ook als lid van het team van onze school.  
En door onze moed laten we ook zien dat we kwetsbaar zijn. Je mag ons aanspreken op wat we doen. 
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4. Bewustwording 
Wij willen dat jij je bewust wordt van wie je bent. 
Als je je ontwikkelt, groeit ook je bewustzijn. Over wie je bent, over wat je belangrijk vindt, over hoe je keuzes 
maakt en wat je wilt kiezen. Wij hebben een grote rol in dat proces. We stimuleren het, we scheppen er ruimte 
voor en we begeleiden het. En we beseffen ook dat het stappen naar zelfstandigheid zijn. We zijn trots dat we 
daar een bijdrage aan mogen leveren.  

 
 

5. Open 

Als je vooruit wilt komen moet je open staan voor anderen. 
Vooruitkomen lukt alleen als je ook durft te falen. En als je bereid bent om het daarover te hebben. Zo leren 
kinderen dat het goed is om uit te proberen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. De wereld staat geen seconde 
stil, dus wij bewegen mee. En daarover hebben we het graag. Als team, met ouders en anderen. Zo zijn we 
bezig om een mooie toekomst te bouwen. Samen. 

 
6. Vieren 
We vieren het leven omdat we het kunnen delen 
We realiseren ons dat we veel te vieren hebben. Vanwege ons mooie vak en vanwege onze overtuiging. 
Vanwege het succes en het plezier dat we bij onze leerlingen zien. Wij vinden ook dat je alleen echt kunt vieren 
als je dat deelt met anderen. Met de kinderen, met ouders en met andere betrokkenen. Vieren gaat over feest, 
maar ook over het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel.  
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1.4 Pedagogisch handelen  
Identiteit  
De Pax Christi is een Katholieke basisschool, waar elk kind uniek is en centraal staat. De Pax Christi 

probeert het beste in elk kind naar boven te laten komen. Het samenzijn van leerkrachten en leerlingen 

is belangrijk. De samenwerking met ouders wordt actief gezocht.  

Waarden en normen: 

Een kind kan zich ontwikkelen in een omgeving waar het zich veilig voelt; het respect ervaart en het 
vertrouwen geniet. Als dat zo is, dan zal een kind: zelfvertrouwen ontwikkelen; zich ontwikkelen naar 

eigen mogelijkheden; zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige en zelfredzame persoon. Elk kind is 
lid van een groep, er is een positief sociaal gedrag. Kinderen komen voor zichzelf en voor anderen op.  

De leerkracht:  

Toont respect voor kinderen en volwassenen. Is in staat een klimaat van veiligheid en vertrouwen te 

realiseren in de groep. Handelt vanuit mogelijkheden en kansen. Ziet de eigenheid van het kind is in 

staat het kind zich op eigen niveau te laten ontwikkelen, stimuleert zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
heeft een stimulerend en bevestigende houding ziet welke sociale vaardigheden ontwikkeld moeten 

worden. Is creatief en flexibel (meer niveaus).   

Het team:  

Is gemotiveerd, straalt plezier en passie uit. Laat kinderen succeservaringen opdoen op het eigen niveau. 
Biedt structuur, rust en orde. Vertoont voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag. Staat open voor kritiek, 

kan zich kwetsbaar opstellen. Stelt hulpvragen waar nodig.  

Dit is te merken aan: een respectvolle benadering van de ouders door teamleden en een waarderende houding 

naar elk kind. Respect en vertrouwen in het kind; persoonlijke aandacht voor elk kind; ruimte biedend voor 
persoonlijke ontwikkeling; gericht op succeservaringen; aandacht voor sociaal-emotionele, cognitieve 

ontwikkeling; taalgebruik wat past bij bovenstaande zaken; zichtbaar plezier in het werk; laagdrempelig voor 

ouders. Goede communicatie met ouders, gericht op samenwerking.  

 

Zo doen we dat: 

We zien kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen. Ze werken aan hun taken, hebben plezier 

in hun werk, omdat het bij hen past. De relatie met de leerkracht en met de andere kinderen is goed. 

Met onze aanpak “Zo doen we dat” hopen we dit fijne schoolklimaat en extra impuls te geven.    

De Pax Christi gaat ervan uit dat de sociaal emotionele ontwikkeling positief beïnvloedt kan worden.  

Onderdelen van deze sociaal/ emotionele ontwikkeling zijn:  

- Het opbouwen en stimuleren van een positief zelfbeeld.  

- Het leren uiten en verwoorden van eigen gevoelens en gedachten ook als deze negatief zijn.  

- Het vergroten van het inlevend vermogen; dit zorgt voor een betere omgang met zowel 

volwassenen als andere kinderen.  
 

We werken in de school middels de aanpak van “Zo doen we dat”, die uitgaat van positieve 
gedragsondersteuning.  De werkwijze van de ‘Positieve gedragsondersteuning: Zo doen we dat!’ biedt vele 

handvatten om positief, intensief en doelgericht te werken aan zichtbare en blijvende resultaten.  Niet rennen 

door de gang!” Hoort u leerkrachten dat ook weleens zeggen op uw school? Met een positieve benadering 
bereiken leerkrachten vaak meer. “We lopen rustig door de gang.” Het lijkt triviaal, maar het effect is vaak 

verrassend. Positieve gedragsondersteuning heeft betrekking op het benoemen van het gewenste gedrag. De 

kinderen die dat gedrag vertonen, krijgen complimenten. Deze benadering is effectief bij het voorkómen van 
gedragsproblemen en helpt leerkrachten hun klassenmanagement te verstevigen en met leerlingen en hun 

ouders te communiceren.  
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Onze drie regels zijn:  

 

- Pas op voor gevaar en doe voorzichtig met elkaar.  

- We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.  

- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  

 

Hieronder de bijbehorende pictogrammen. 
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2 De organisatie van ons onderwijs 

2.1 De organisatie van de school 
Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 à 13 jaar. Als uitgangspunt hanteren 

wij het leerstofjaarklassensysteem.  Wij ervaren hierin nog steeds de duidelijkheid en geborgenheid die 
onmisbaar zijn voor het kind. Naast aanbieding van de leerstof aan de gehele groep is er binnen de 

eenheid van de klas plaats voor verschillende instructievormen aan doelgroepen, voor werken in 
kleinere groepen, zowel individueel als in samenwerkingsverband.  

In het schooljaar 2019-2020 zullen we op de ochtenden gaan werken aan de basisvakken: taal, lezen, 

rekenen. De middagen zullen in het teken staan van de creatieve-, de wereldoriënterende vakken, 
begrijpend lezen, sociale vaardigheden en Engels. In de middagen zullen we bij deze vakken in de 

groepen 4 t/m 7 groepsoverstijgend gaan werken. Dat willen zeggen, dat we in plaats van de vier 

groepen in de ochtenden in drie groepen gaan werken. De kinderen worden dan over drie groepen 
passend bij hun leeftijd verdeeld. Elke middag krijgen ze drie vakken, die elk door een andere leerkracht 

(die hier veel feeling mee heeft) gegeven worden.  

De groepsleerkracht  

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. Soms deelt hij/zij de 

verantwoordelijkheid met iemand anders. De leerlingen hebben dan les van meerdere leerkrachten. Dit 

kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende 
taken ook nog andere taken binnen de school heeft.   

Schooltijden en continurooster  

De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur en op 
woensdag: 8.30 - 12.15 uur. De leerlingen van groep 1 hebben vrijdag de gehele dag vrij. De leerlingen 

van de groepen 2 hebben vrijdagmiddag vrij, vanaf 12:00 uur. Op KBS Pax Christi hebben we gekozen 

voor een zogenaamd continurooster. Het continurooster biedt een aantal mogelijkheden voor school en 

ouders en loopt vooruit op een maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de school meer is dan alleen een 

onderwijsinstituut. Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden, waarin de leerkracht met de 

kinderen van de klas eet. Daarna wordt, ook onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, nog even 
gespeeld. De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee van huis. Het drinken kan in een 

koelkast worden bewaard. Het lunchpakket blijft in de tas.  
 

2.2 De groepsgrootte 
De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aan leerlingen en het aantal beschikbare personeelsleden 
(formatieplaatsen). We proberen elk jaar de formatie zo goed mogelijk over de diverse groepen te 

verdelen, waarbij werkbaarheid van alle groepen voorop staat. Indien het leerlingenaantal en de 
personele formatie het toelaten proberen wij homogene groepen samen te stellen.  
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2.3 De onderwijstijd 
Onderwijstijd per cohort tot het schooljaar 2019-2020        
Urenoverzicht na afloop schooljaar 2018-2019 

 

Cohort gr. 8 gr. 7 gr. 6 gr. 5 gr. 4 gr. 3 gr. 2 Gr 1 

11 – 12 804,25        

12 – 13  918,75 785.75       

13 – 14 937,25 937,25 797,25      

14 – 15  935,50 935,50 935,50 802,75     

15 – 16   1011,75 940,25 940,25 940,25 814,25    

16 – 17 997,50 997,50 927,00 927,00 927,00 796,50   

17 – 18 989,25 989,25 989,25 989,25 989,25 913,25 776,75  

18 - 19 994,25 994,25 994,25 994,25 994,25 994,25 920,25 783,75 

Totaal 7588,50 6579,75 5583,50 4653,50 3724,75 2704,00 1697,00 783,75 

 
(Lesuren in nieuw schooljaar staan in jaarkatern) 
 

2.4 Actief burgerschap en sociale integratie  
Actief burgerschap en sociale integratie. De wet regelt de verplichting voor scholen van Primair en 
Voortgezet Onderwijs om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. 

Scholen hebben de opdracht hun leerlingen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme 
samenleving. Voor scholen betekent dit dat zij verplicht zijn om in hun onderwijs aandacht te besteden 

aan actief burgerschap en de sociale integratie.  

Voor onze school is ‘actief burgerschap en sociale integratie’ geen losstaand vakgebied. In de totale 

ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het actief deelneemt aan de klas, school en de 

maatschappij. De drie hoofdpunten van burgerschapskunde (democratie, actieve participatie, identiteit) 

komen dan ook voor in vele activiteiten, waar we binnen de school aan werken. Deze activiteiten 
worden op diverse manieren geëvalueerd.   

Uitgangspunten m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie: We gaan er mede van uit dat leerlingen 

opgroeien in een pluriforme samenleving. We willen actief burgerschap en sociale integratie 

bevorderen. Ons onderwijs is er mede op gericht, dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.  

Enkele voorbeelden van activiteiten en lessen waarbij aandacht is voor burgerschap en sociale integratie:  

- Bezoeken van voorstellingen, georganiseerd door de Stichting Culturele Basisvorming Losser  

- Deelname aan de gezinsvieringen   

- Deelname aan Kerstviering en vieringen in de Goede Week   

- Lessen Staatsinrichting in groep 8  

- Aandacht voor het landelijk vastenactieproject   

- Deelname aan projectactiviteiten op school  

- Deelname aan sport- en andere buitenschoolse activiteiten.  

- Kijken naar het Jeugdjournaal  
 

2.5 Privacy  
Met ingang van 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. In alle Europese lidstaten geldt dezelfde privacywetgeving. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) 
zijn 2 belangrijke thema's in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de 



 
 

                                                                               
           Schoolgids KBS Pax Christi  

                                                                    Schooljaar 2019-2020  14 
 

beveiliging van persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. Op 
onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen 
gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor 
het leerproces en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 
privacyreglement, dat is in te zien bij de directie, kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn 
voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de 
inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school 
gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische 
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling gegevens en vorderingen van de leerlingen worden 
opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale 
leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 
kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar 
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ouders 
hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, 
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor 
de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van 
uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. Als er 
leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming 
van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval 
zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap informatie nodig heeft. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld via het systeem 
BRON van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)  Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen 
op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders 
mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s en opnames omgaan en 
wegen wij per keer af of het verstandig is om het beeldmateriaal te plaatsen. De privacy-bepalingen die van 
kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het modelprivacyreglement van SKOLO  en het beleidsplan IBP. 
Tevens kunt u hier het protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken vinden. U kunt deze 
beleidsplannen vinden op de website van onze stichting: www.skolo.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolo.nl/
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3. Personeel  
3.1 Wie werken er op school 
In ons jaarkatern treft u in hoofdstuk 1 een overzicht aan van de mensen, die op onze school werken. 
 

3.2 Vervanging van leerkrachten 
We streven ernaar om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Ook in het onderwijs worden we 

geconfronteerd met de maatschappelijke beweging om meer in deeltijd te werken. Bovendien kunnen de 

leerkrachten ook compensatieverlof opnemen. Verschillende groepen hebben daardoor meerdere 

leerkrachten. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt de klas waargenomen door een vervanger. Is 

er geen mogelijkheid een vervanger te krijgen, dan wordt het probleem intern opgelost door bijvoorbeeld 

plaatsing bij een andere groep. Als door deze laatste maatregel een onwerkbare situatie gaat ontstaan, zullen 

in het uiterste geval groepen, elkaar afwisselend, een dag/dagen geen school hebben. De ouders van de 

betreffende kinderen worden door ons minimaal een dag van tevoren ingelicht. Hiervan is een protocol, dat bij 

de directie ter inzage ligt.  
  

3.3 Stagiairs 
Onze school kan stagiairs van de Saxion Pabo, Maatschappelijke stage Carmel College en van het ROC  
begeleiden. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode studenten van deze opleidingen stage bij 

ons lopen. Het aanbod van stagiairs varieert per schooljaar. Afhankelijk van het studiejaar waarin de 

stagiair zit, vindt plaatsing in een bepaalde groep plaats. Deze stagiairs zijn een of twee dagen per week 
op school in een groep aanwezig, soms een hele stageweek.   
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4 Kinderen 

4.1 Aanmelden of inschrijven van kinderen 
Denkt u erover uw kind op KBS Pax Christi aan te melden, dan kunt u een afspraak maken met de 

directie. Zij ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding op school, waar u alle gewenste 
informatie krijgt. Voordat uw kind voor het eerst op school komt, ontvangt u een digitale vragenlijst 

over de ontwikkeling van uw kind. Deze lijst bespreekt u met de groepsleerkracht van uw kind tijdens 

een intakegesprek. Wij zien ouders als educatieve partner en willen samen met hen het onderwijs 

vormgeven. Dit past ook bij de leus ”Samen sterk in Onderwijs”.  

Voor kinderen die van een andere basisschool komen, is een onderwijskundig rapport en een bewijs van 
uitschrijving verplicht. Dat wordt op uw verzoek aan de basisschool die uw kind thans bezoekt aan de 

Pax Christi opgestuurd. Het onderwijskundig rapport ontvangen wij graag voor de definitieve 

inschrijving. 
 

Wenmomenten nieuwe leerlingen 

Wanneer een leerling is aangemeld op onze school, vragen we ouders om in overleg met de leerkracht 
afspraken te maken voor de wenmomenten. Tot nu toe vroegen we ouders 10 momenten te plannen maar bij 
navraag blijkt dat wij wettelijk maximaal 5 wendagen mogen aanbieden. Met alle scholen uit onze stichting is 
onlangs afgesproken om vanaf de start van het nieuwe schooljaar nieuwe leerlingen maximaal 5 wendagen aan 
te bieden. Als uw kind van een andere basisschool komt, dan kan het vóór definitieve plaatsing een aantal 
keren meedraaien ter kennismaking in de nieuwe groep.  Dit uiteraard ook in overleg met de toeleverende 
basisschool. 
  

Toelaten van leerlingen   

Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school  
respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders/verzorgers  
geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde:  

- De katholieke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven.   
- Dat inschrijving betekent meedoen aan alle activiteiten van de school mits deze tijdens de  

schooltijden plaatsvinden.  
 
In de volgende gevallen kunnen wij inschrijving weigeren:  

- Aanmelding in de loop van het schooljaar, indien een kind komt van een andere basisschool en  
er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school  
waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.  

- Wanneer uw kind niet zindelijk is en hierdoor meer zorg nodig zal hebben dan de school  
redelijkerwijs kan leveren.    

 
In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:   

- Indien het kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is 
van plaatsing.  

- Indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school 
voor basisonderwijs.  

 
In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn 
procedures van toepassing. De school beschikt over een uitgebreid beleidsdocument inzake dit onderwerp en 
handelt hiernaar.  
 



 
 

                                                                               
           Schoolgids KBS Pax Christi  

                                                                    Schooljaar 2019-2020  17 
 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school (leerlingvolgsysteem) 
Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te volgen en te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, 

maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem. Dit houdt in, dat we gedurende een schooljaar vaste 
momenten hebben waarop we in alle groepen diverse toetsen afnemen. Alle leerlingen nemen deel aan de in 

de toetskalender van de Pax Christi vermelde toetsen (in te zien bij Intern begeleider). Dit overzicht geeft aan 

welke toetsen op welk moment worden afgenomen. Het leerlingvolgsysteem levert waardevolle, aanvullende 
informatie op over een leerling. Je kunt eruit afleiden of de vaardigheid van het kind voor een bepaald vak is 

toegenomen en je kunt hiaten opsporen om daarna met behulp van een groepsplan / handelingsplan hieraan 

gericht te gaan werken. De toetsen die we gebruiken, worden bij zeer veel leerlingen in ons land afgenomen en 
daardoor is het mogelijk de vorderingen van een kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. De 

vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen taal (woordenschat) en spelling worden op verschillende 
onderdelen getoetst. Ook kijken we naar de sociaal - emotionele ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt aan de 

hand van het screeningsinstrument ZIEN.  

  

Het leerlingdossier  

Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd, waarin de ontwikkeling en de leervorderingen worden 

bijgehouden. Zo ontstaat het leerlingvolgsysteem. Leerlingdossiers zijn niet toegankelijk voor derden. Ouders 
hebben, na kennisgeving aan de directie, recht op inzage in het dossier van hun kind. Leerlingdossiers of delen 

daaruit mogen niet gekopieerd worden voor welk doel dan ook. Het leerlingvolgsysteem is een instrument om 
tijdig eventuele leerproblemen te kunnen signaleren.  
 

Leerlingbespreking  

Op de Pax Christischool kennen we verschillende vormen van zorgoverleg volgens de 1-zorgroute. De 1-
zorgroute houdt in dat er binnen scholen in een regio een uniform en transparant zorgtraject wordt 

opgebouwd. Dit traject beslaat drie niveaus: groep, school en regio. De leerkracht in de groep werkt 
handelingsgericht met groepsplannen. Uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
 

Groepsbespreking   

De resultaten van de toetsen, de gedragskaarten, groepsoverzichten en observaties van de leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften (of zorg) van alle groepen bespreken we met elkaar. Dit gebeurt tijdens de 

groepsbesprekingen, waarbij de groepsleerkracht(en), intern begeleider, de directeur en waar nodig de 

plusgroepleerkracht aanwezig zijn. Daarnaast worden de groepsplannen geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  
 

Leerlingenbespreking met de orthopedagoog van het OOC (Onderwijs Ondersteunings-Centrum).   

Na overleg en in samenwerking met ouders kunnen leerlingen besproken worden in de leerlingbespreking met 

de orthopedagoog van het OOC. Deze besprekingen dienen ervoor om de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
in kaart te brengen, zoals aanpak, tempo, niveau, herhaling, verdieping, verrijking en interesse.  
 

Onderwijskundig rapport  

Wanneer een leerling tussentijds overgaat naar een andere basisschool, wordt een DOD (Digitaal Overdrachts 

Dossier) overhandigd aan de nieuwe school en waar nodig een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit 

rapport staat de ontwikkeling van het kind beschreven, de eventuele extra hulp en onderwijsbehoeften, 

waaraan tegemoet is gekomen en welke methoden zijn gebruikt. In een afsluitend gesprek met de ouders wordt 
dit rapport besproken, en meegegeven, of digitaal (via een beveiligde omgeving) naar de nieuwe school 

verstuurd. Van iedere groep 8 leerling wordt een OSO (Overstap Service Onderwijs) verstuurd naar de school 

voor voortgezet onderwijs.  
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4.2.1 De zorg voor het jonge kind 
De wet geeft in kerndoelen aan welke vorming de basisschool minimaal moet geven. Dit leren moet heel 
breed worden opgevat in zowel wat geleerd wordt, als de wijze waarop dat gebeurt.  

De volgende activiteiten spelen in de groepen 1 en 2 op de Pax Christi een belangrijke rol:   

- spel en spelen; bewegen; 
- kringactiviteiten, waaronder gesprekken, presenterende activiteiten, de groeps- en kleine kring 

       muzikale activiteiten  

- werken in gevarieerde hoeken; werken met thema’s en projecten;  

- werken met materialen zoals klei, water, zand, knutsel- en tekenmateriaal, constructie-, bouw- 
en speelmateriaal;                                                                                                                                   

- op weg naar lezen, schrijven en rekenen 
 

We werken in groep 1 en 2 middels het leerpakket “Onderbouwd online”. Onderbouwd is een leerpakket voor 

de onderbouw, waarmee het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal gekoppeld wordt aan leerkaarten. 

Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf)motoriek. Onderbouwd zet 

alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel een 

passend spel geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het spelen van een spel de doelen 

behalen, die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn. Een belangrijke kern in de methodiek van Onderbouwd is 

het drieslag leersysteem:  

Leer stap 1: introductie in de grote kring  

Tijdens de eerste leer stap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd.  

Leer stap 2: verwerking in kleine groepen  

Tijdens de tweede leer stap wordt het materiaal ingezet tijdens de werkles. De leerkracht stelt zich bij deze leer 

stap terughoudend op. Het is de bedoeling dat kinderen op een coöperatieve manier leren van en met elkaar.  

Leer stap 3: individueel controlemoment                                                                                                        

Het controleren gebeurt met behulp van een duidelijke structuur. Door middel van een digitale registratiekaart 

wordt bij het uitgevoerde ontwikkelingsspel het behaalde niveau aangegeven. Door dit systeem heeft de 

leerkracht een duidelijk en gestructureerd overzicht op de leervorderingen van het kind.   
 

Lezen in groep 1 en 2  

Wij hebben een positieve houding aangaande geletterdheid bij kleuters. De ontwikkeling van geletterdheid 

begint al lang voordat de kinderen de basisschool binnenkomen. Daarbij kun je denken aan: voorgelezen 

worden; het lezen en schrijven van ouders, ze komen in aanraking met boeken, post etc. De ervaringen die ze 

hiermee opdoen hebben een grote invloed op het niveau van geletterdheid waarmee ze op de basisschool 

beginnen. Dat niveau is dus zeer verschillend. Wanneer de kinderen de overstap naar de basisschool maken, zet 

deze ontwikkeling zich in snel tempo door, waarbij wij aansluiten. Wij bieden een scala van activiteiten aan op 
het gebied van beginnende geletterdheid. Veel aandacht besteden aan de mondelinge taalvaardigheid. 

Stimuleren van de fonologische en fonemische ontwikkeling (horen en benoemen van klanken): Inrichten van 

een lees-schrijfhoek, briefjes ophangen, woordweb maken, woorden (na-) stempelen, het horen van de 
beginletter, gebruik maken van de computer, werken met prentenboeken, in het bijzijn van kinderen veel 

schrijven (hardop verklanken), aandacht voor begrijpend luisteren d.m.v. interactief voorlezen, werken met 

letters, spel en boekenplan, en Onderbouwd. Dit alles vindt plaats binnen speelse activiteiten en sluit aan bij de 

belevingswereld van de kinderen.  
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Uitgangspunten zijn:  

- Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen middels Onderbouwd online.   

- Wij signaleren tijdig achterstanden in de ontwikkeling bij de kinderen. Dit doen wij aan de hand 
van het intakegesprek, aan de hand van een vragenlijst, door observaties in de groep, door de 

methodiek en registratie van Onderbouwd online en in groep 2 de  Citotoets Taal voor Kleuters.  

- Wij willen deze kinderen op een effectieve manier helpen middels de extra instructiemomenten.  
- Door een goede doorgaande lijn zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de volgende groep.  

 

Spel en boekenplan  

Het Spel en Boekenplan is een gecombineerde uitleen van speelgoed, spelletjes en boeken voor de 
kinderen uit groep 1 en 2. Het doel is de ontwikkeling van kleuters te stimuleren en hier de ouders bij te 

betrekken. Daardoor wordt aan ouders de gelegenheid geboden om bewuster om te gaan met de lees- 
en taalontwikkeling van hun eigen kinderen.  Door boeken en speelgoed in de gezinnen te brengen, 

krijgen de ouders meer inzicht in het belang van spel en taal. Via boek en spel wordt de communicatie 

tussen ouder en kind gestimuleerd.  
 

Najaarskinderen: de overgang van groep 1 naar 2 en 3  

Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn stromen niet bij aanvang van het schooljaar 
in, maar net als andere kinderen na hun vierde verjaardag. Deze kinderen worden ook wel najaars-

leerlingen genoemd. In het protocol najaarskinderen staat beschreven welke procedure er gevolgd wordt 

om tot een besluit te komen voor het wel of niet doorstromen naar groep 2 of 3. Er moet een beslissing 

genomen worden over of deze kinderen korter of langer in de kleutergroep blijven. Dit betreft zowel de 

overgang van groep 1 naar groep 2 (4-jarig kind), als van groep 2 naar groep 3 (5-jarig kind). De Wet 

Primair Onderwijs stelt dat de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen uitgangspunt moet zijn 
bij doorstroming naar een volgende groep. Procedure voor deze beslissing.  

- Bij het eerste gesprek met ouders wordt het protocol voor najaarsleerlingen besproken. Het 

initiatief hiervoor ligt bij school.  

- De school volgt vanaf het moment dat de leerling instroomt nauwgezet zijn/haar ontwikkeling 
aan de hand van observatielijsten. Deze observatielijsten worden met ouders besproken tijdens 

de oudergesprekken en dienen een positief beeld aan te geven t.a.v. de leeraspecten: 

taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

- Begin juni wordt tevens de toets Rekenen voor kleuters en Taal voor Kleuters van groep 1 bij de 

najaarsleerlingen afgenomen. De score moet minimaal III zijn. In januari worden deze toetsen 
van groep 2 afgenomen. Is het resultaat I of II dan hoeven deze kinderen niet eind 2 nogmaals 

getoetst te worden. Hun score is dan goed. Bij een III IV of V score wordt nogmaals getoetst aan 

het einde van het jaar en eventueel het onderwijsprogramma aangepast. 
- Eind juni vinden dan de eindgesprekken met de ouders plaats waarbij bovenstaande besproken 

wordt. Indien nodig neemt de IB-er deel aan deze gesprekken. 

- Het is in het belang van het kind dat de beslissing in onderling overleg tot stand komt.  
- Als de school van mening is dat de leerling niet door kan stromen naar groep 2 of 3 en de ouders zijn 

van mening dat dit wel zou kunnen, dan is het advies dat de school geeft uiteindelijk bindend. 
- Indien najaarskinderen in groep 1 doorstromen naar de volgende groep, dan betekent dit niet 

automatisch dat deze kinderen aan het einde van het schooljaar naar groep 3 gaan. Deze 

kinderen zullen in groep 2 nadrukkelijk gevolg worden om te bezien of de overgang naar groep 3 
mogelijk is. 

Kan een leerling niet doorstromen dan spreken we van kleuterverlenging en niet van zittenblijven. 
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4.2.2 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Leerlingen, waarvan na schoolonderzoeken of observaties blijkt dat zij extra zorg nodig hebben, worden 
door de groepsleerkracht met de IB-er besproken. Dit betreft leerlingen die veelvuldig onder of boven 

het gemiddelde scoren.  Het kan natuurlijk ook gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling/ gedrag.  In 

sommige gevallen blijkt die extra zorg van tijdelijke aard.  A.d.h.v. de betreffende gegevens en eerdere 
observaties worden groepsplannen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. Binnen het groepsplan is goed 

zichtbaar hoe aan de diversiteit van onderwijsbehoeften wordt tegemoetgekomen en hoe alle 
leerlingen binnen de groep begeleid worden.  

Indien de geboden hulp niet toereikend is kunnen we (met instemming van de ouders) een aanvraag 
indienen bij de POBA (Platform voor Onderzoek Begeleiding en Advies).    
 

Samenwerkingsverband en subregio  

KBS Pax Christi maakt deel uit van het schoolbestuur SKOLO. 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 SKOLO vallen onder de subregio Noord 

Oost Twente. 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 school specifieke 

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 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 

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, het OOC of via de school.  
 

Expertise van SKOLO  

De scholen van SKOLO (Pax Christi, De Martinus, Veldzijde, De Verrekijker, De Wegwijzer) beschikken al 
over veel kennis en ervaring in het begeleiden van zorgleerlingen. Dat staat beschreven in het School 

Ondersteunings Profiel dat door iedere school is opgesteld. Voor meer deskundigheid op het gebied van 
leerlinganalyse en zorgarrangementen kan de school gebruik maken van de dienst van het Onderwijs 

Ondersteuning Centrum (OOC) in Oldenzaal. Dit OOC is door SKOLO samen met het Oldenzaalse 

schoolbestuur KONOT en de Nutsschool te Oldenzaal opgezet en kan op efficiënte wijze diensten aan de 
scholen verlenen bv. de hulp van een psychodiagnostisch analist en/of een orthopedagoog. De directie 



 
 

                                                                               
           Schoolgids KBS Pax Christi  

                                                                    Schooljaar 2019-2020  21 
 

en/of de IB-er van de school kan u daarover nader informeren. 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  De website van het OOC: 

www.ooc-notwente.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. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk altijd op 

de school terecht bij de directie en/of de IB-er.   
  

Doel van ons beleid  
Het doel van ons beleid is om goede zorg te bieden; dit houdt in dat er gedifferentieerd onderwijs gegeven 
moet worden aan alle leerlingen volgens de 1-Zorgroute. Handelingsgericht werken streeft naar een goede 

afstemming van het onderwijs op de onderwijs behoeften van de leerlingen, zodat alle leerlingen passend 

onderwijs ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Hierbij 

werken we bij de basisvakken met groepsplannen, waarbij leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoefte(n) 

geclusterd worden, zodat ze van en met elkaar leren. Op schoolniveau wordt bij de evaluatie middels het 

instrument Plan b2 gekeken naar opbrengstgericht werken.  
  

Signalering en vaststellen van onderwijsbehoeften  
Bij binnenkomst op de basisschool vindt er een intakegesprek plaats met ouders a.d.h.v. een door de 

ouders ingevulde vragenlijst. Tevens komen er gegevens binnen van de peuteropvang en het 

kinderdagverblijf. A.d.h.v. deze gegevens wordt na een periode zes weken het ontwikkelingsniveau van 

de leerling vastgesteld. Ouders worden gezien als een belangrijke samenwerkingspartner voor de 

school, zij kennen hun kind als “ervaringsdeskundige” doorgaans het beste en ook zij hebben goede 
ideeën hoe het onderwijs beter afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van hun kind. Soms 

komt er een plan van aanpak of een individueel handelingsplan, al dan niet voorzien van tips en/of 

handreikingen van de ambulant begeleider van de speciale school voor basisonderwijs of van de 

orthopedagoog van het OOC. Daarbij is telkens de vraag: wat gaat goed en hoe kunnen we de aanpak 

beter afstemmen op wat het kind nodig heeft.  De groepsleerkracht geeft onderwijs en extra 
ondersteuning. Het geven van hulp onder schooltijd gebeurt zoveel mogelijk door de 

groepsleerkracht(en) zelf. Het is de leerkracht die het doet! We streven ernaar deze extra hulp binnen 

de groep te geven op het moment dat de leerlingen zelfstandig werken. De intern begeleider is de 

coach en ondersteunt de leerkracht hierbij. Indien er sprake is van een specifiek plan van aanpak zijn de 

leerling en de ouders gesprekspartner. We praten niet alleen over en tegen een leerling, maar ook met 

de leerling. Kinderen hebben vaak zelf goede oplossingen en krijgen zo meer grip op hun ontwikkeling.  

De zorgstructuur is duidelijk vastgelegd in het kwaliteitshandboek zorg. Dit betekent dat voor iedereen 

helder is wie wat op welke momenten doet. Leerlingen die ‘op eigen niveau’ werken en leerlingen die 

werken met een dyslexie-verklaring worden gevolgd door de interne begeleiding. Hulp door derden 
onder schooltijd kan alleen na akkoordbevinding van de directie.  Denk hierbij aan instanties en/of 

regelingen zoals:   

- Ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband 

- Begeleiding in het kader van sociaal- emotionele 
ontwikkeling 

- Begeleiding vanuit medisch oogpunt  

  

http://www.swv2302.nl/
http://www.swv2302.nl/
http://www.ooc-notwente.nl/
http://www.ooc-notwente.nl/
http://www.ooc-notwente.nl/
http://www.ooc-notwente.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/


 
 

                                                                               
           Schoolgids KBS Pax Christi  

                                                                    Schooljaar 2019-2020  22 
 

Hulp aan kinderen met dyslexie  

Als school proberen goed leesonderwijs in klassenverband aan te bieden door gebruik te maken van de 

meest recente leesmethodes. Daarnaast hanteren we het door WSNS vastgestelde ‘Dyslexieprotocol’. 

Met dit protocol brengen we de beginnende geletterdheid (groepen 1 en 2) en de eventuele taal- en 
leesproblemen (groep 3 t/m 8) zo vroeg mogelijk in beeld. Het leesproces van het kind wordt vanaf 

groep 3 gevolgd door het leerlingvolgsysteem, observaties en door de evaluaties van de groepsplannen. 
Gedurende het leerjaar zijn hiervoor een aantal vaste momenten waarop getoetst of gescreend wordt. 

De extra zorg bestaat o.a. uit het vergroten van de leestijd, pre-teaching en tutorlezen. Om het lezen te 

stimuleren is leesmotivatie erg belangrijk. Op een eventuele dyslexie verklaring staat precies beschreven 
welke hulpmiddelen een leerling gebruik mag maken. Voor de actuele stand over de bekostiging van de 

dyslexievergoeding verwijzen we u naar de website www.losser.nl.  
 

Begeleiding van de meer en hoogbegaafde leerling  

KBS Pax Christi richt zich ook op de (hoog)begaafde leerlingen, die behoefte hebben aan een aangepast 
leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. Iedere leerling heeft 

zijn eigen kwaliteiten, soms met een gelijkmatig profiel, soms met hele bijzondere kenmerken. Op school 

is een beleidsplan (hoog)begaafdheid aanwezig. 

Signalering vindt per definitie plaats onder alle leerlingen. Signaleren is een continu proces, dat start bij 
de binnenkomst in groep 1. Het gaat de hele schoolloopbaan door en krijgt extra aandacht bij twijfel 

en/of signalen van leerkrachten en/of ouders. De leerkracht heeft over het algemeen de meest centrale 

rol in het signaleringsproces. Het is belangrijk om informatie van ouders te verwerven. Een 
(hoog)begaafde leerling kan thuis ander gedrag laten zien dan op school. Dit is vaak het geval bij 

onderpresteerders. Het is daarom van belang dat de leerkracht en de ouders met elkaar in gesprek 

blijven. Tijdens een gesprek met ouders worden gerichte vragen gesteld aan de hand van een 

signaleringslijst.  Wanneer er signalen zijn die wijzen op (hoog) begaafdheid wordt er gewerkt met het 

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit protocol beschrijft de stappen van 

informatieverwerving ten behoeve van signalering en diagnostiek, verzorgt de interpretatie van gegevens 

en genereert een identificatieverslag over de leerling. De pluscoördinator coördineert de procedure 

rondom de signalering en heeft een gesprek met de leerkracht en de ouders. Indien er een indicatie is 

vanuit DHH zal de leerling worden door getoetst door de leerkracht. Indien de school aanleiding ziet om 

een IQ-test af te nemen, zal dit worden gedaan door de (gekwalificeerde) IB-er of een externe instantie. 

Na het verzamelen van de gegevens, is er een goed beeld ontstaan van de mogelijkheden en eventuele 
problemen van de leerling. Er dient nu een plan van aanpak te komen. Dit wordt vastgelegd in een 
individueel- of groepsplan. De leerkracht stelt het groepsplan op, onder supervisie van de 
pluscoördinator en de IB/er. De wijze waarop het kind begeleid wordt, wordt besproken met de ouders. 
De begeleiding van het kind zal bestaan uit het compacten, verrijken en/of versnellen van de leerstof. De 
doelen van de begeleiding worden aangepast aan het individuele kind, met zijn of haar individuele 
mogelijkheden en onderwijsbehoeften. De uitvoering van het groepsplan valt onder de 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De evaluatiegesprekken met kind en/of ouders kunnen 
leiden tot het bijstellen van het plan. Op verzoek van de leerkracht kan de IB-er en/of pluscoördinator 
aanwezig zijn bij de evaluatiegesprekken. Wanneer dit niet het geval is houdt de leerkracht de IB-er en/of 
de pluscoördinator op de hoogte over de gang van zaken door de leerling(en) te bespreken tijdens de 
groepsbespreking en indien nodig tussendoor. 
Binnen de school zijn de volgende maatregelingen genomen, om het onderwijsaanbod/de begeleiding 

van de (hoog)begaafde leerling aan te passen:  

Compacten: het indikken van de lesstof, waarbij de stof beperkt wordt en er tijd vrijkomt voor verrijking. 

Tevens wordt zo geprobeerd demotivatie tegen te gaan.  
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Verrijken in de eigen groep: is aanbieden van “ander” werk dat uitdagend is: open complexe 

opdrachten/problemen, betekenisvolle problemen, hoger abstractieniveau, beroep doen op creativiteit, 
onderzoekende houding stimuleren; reflectie stimuleren, beroep doen op metacognitieve vaardigheden, 

zelfstandig leren, maar ook samenwerken, gericht op leren, niet op presteren.  

Verrijken in de plusgroep: kinderen werken aan diverse specifieke opdrachten met gelijkgestemden. 

Versnellen een leerling slaat een groep over of doorloopt twee groepen in één schooljaar. 

Om een goede afweging te maken of versnellen of vervroegde doorstroming een mogelijke optie is wordt 
de Versnellings Wenselijkheids Lijst (VWL)  ingevuld. 
Overige begeleidingsmaatregelingen: externe mogelijkheden.  
 

Mocht een leerling een potentiële plusleerling zijn, dan vindt een gesprek plaats tussen de 

groepsleerkracht en de plusgroep leerkracht  

Om de plusleerling goed te signaleren en te diagnosticeren nemen wij bij hem het Digitaal  

Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid af (DHH). Tijdens een oudergesprek wordt aangegeven, dat het 

voor deze leerling zinvol is dat de screeningslijst DHH wordt afgenomen. De desbetreffende ouders 

worden uitgenodigd voor de voorlichting over de DHH gedaan door de Plusgroep leerkracht. Vervolgens 

worden de lijsten ingevuld door de ouders, de leerkracht en vanaf groep 5 ook door de leerling. Hierbij 

wordt gekeken naar leer- en persoonlijkheidseigenschappen; werk- en leerstrategieën; 

prestatiemotivatie; sociaal functioneren; zelfbeeld; perfectionisme; onderpresteren; faalangst. Op basis 

van de uitkomsten zal vastgesteld worden wat de specifieke onderwijsbehoeften voor deze leerling zijn 

en of deze leerling deel gaat nemen in de plusgroep. Dit wordt geëvalueerd met de ouders, de 

groepsleerkracht en de plusgroep leerkracht. Een extern onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer er meer 

duidelijkheid nodig is; bij verschil van inzicht school-ouders en of indien de begeleiding niet aanslaat.  

In februari/maart vindt er een ouderavond plaats met de groepsleerkracht, plusgroep leerkracht en de 

ouders van leerlingen uit de plusgroep. Vanaf groep 5 wordt hierbij ook de plusleerling zelf uitgenodigd.  
  

Bij leerlingen die deelnemen aan de plusgroep worden onderwijsdoelen en vaardigheden via de Doelen 

en Vaardigheden Lijst (DVL) vastgesteld.  Hierbij wordt gekeken naar de volgende doelen:  

Leren leren:      

Met als subdoelen:    

Een goede werkhouding, waarbij taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie een  belangrijke rol 

spelen.  

Werken volgens plan, waarbij het belangrijk is dat de leerling leerdoelen voor zichzelf kan formuleren en 

een goede werk verdeling kan maken.  

Manieren van leren, waarbij het gaat om de manier waarop je informatie verwerft en opslaat en het 

reflecteren op het eigen leergedrag.  

Leren denken:   

Met als subdoelen:      

Analytisch denken, waarbij het gaat om het herkennen van verschillen en overeenkomsten, oorzaak en 

gevolg en ingewikkelde problemen gemakkelijker te maken door ze op te delen in kleinere.  

Creatief denken, waarbij het gaat om het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en 

problemen en het vindingrijk oplossen daarvan.  

Kritisch denken, waarbij het gaat om informatieverwerving, vormen van eigen mening en het 

beargumenteren daarvan.  
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Leren voor het leven:  

Met als subdoelen:  

Inzicht in jezelf, een positief zelfbeeld, weten wat je sterke en zwakke kanten zijn en daar op een goede 

manier mee omgaan.  

Omgaan met anderen, waarbij het gaat om leren van anderen en beseffen welke rol je daarin speelt.   
  
Binnen de plusgroep wordt gewerkt aan gerichte doelen en vaardigheden. De vooruitgang van dit 

proces wordt weergegeven op het rapport. Voor het aanbieden van verrijking zijn er 

verrijkingsmethoden/materialen beschikbaar op het gebied van rekenen, taal, sociaal emotioneel, 
filosoferen, projecten, spelen etc. De leerling krijgt begeleiding en feedback tijdens het werken binnen 

de plusgroep door de plusgroep leerkracht. Er is een samenhang tussen de doelen en vaardigheden die 
in de plusgroep aan bod komen en dat wat er in de eigen groep gebeurt. Op school is het mogelijk 

leerlingen vrij te stellen van het reguliere onderwijsaanbod om gebruik te kunnen maken van een 

uitdagend extern aanbod.   
 

4.3 Verlengde leertijd 
Af en toe komen we tot de conclusie dat extra inzet onvoldoende effect heeft. Voor het kind zou het beter 

kunnen zijn, om het schooljaar over te doen. In zo’n situatie wordt altijd uitvoerig overlegd tussen de 
ouders, leerkrachten en de IB-er. Om tot een weloverwogen besluit te komen, werken we volgens het 

“protocol Verlenging” van een schooljaar. Verlenging houdt niet in, dat een kind in dat schooljaar alles 

overdoet, maar dat geprobeerd wordt het leerproces door te laten lopen om te voorkómen, dat het zaken 
moet verwerken die al beheerst worden. In de hogere groepen kan het zijn dat leerlingen een aangepast 

programma krijgen, dat aansluit bij het vervolgonderwijs.  
 

Versneld doorstromen en versnellen  
Leerlingen voor wie (delen van) het gewone lesprogramma te eenvoudig is (zijn), krijgen een aangepast 

programma met op hun niveau afgestemde uitdagende leerstof. Soms blijkt dat een leerling over de 
hele linie op een beduidend hoger niveau functioneert dan het niveau van de groep. Dan kan worden 

overwogen om de leerling vervroegd naar de volgende groep door te laten stromen. Dit alles gebeurt in 

overleg met de ouders. Hierbij is de geboortedatum van het kind niet het directe uitgangspunt. Onze 
opvatting is, dat ieder kind recht heeft op optimale zorg. Daarom gaan we ervan uit, dat niet alle 

leerlingen steeds tegelijk aan dezelfde doelen kunnen voldoen. In het “Protocol Versnellen” staat de 
procedure vermeld.  
  

4.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Na 8 jaar basisonderwijs wordt een keuze gemaakt voor het vervolgonderwijs. Bij de keuze van het type 

onderwijs worden ouders geholpen door de groepsleerkracht van groep 8, de leerkracht(en) van groep 
7, de interne begeleider en de directie. Daarbij zijn niet alleen leerprestaties belangrijk, maar ook 

gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten 
en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd.  Het VO-advies wordt op de eerste, speciale ouderavond met 

de ouders van de leerlingen besproken. Soms is het wenselijk aanvullend onderzoek te verrichten.  

Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden er in groep 7 richtinggevende gesprekken gehouden. Tijdens de 

derde ouderavond worden de ouders van deze groep uitgenodigd en krijgt men een richtinggevend 

tweeledig advies. De ouders zijn vrij hun kind op de school van hun eigen keuze aan te melden. De 

school voor voortgezet onderwijs beslist over de toelating. Met uitzondering van de A-stroom kunnen 

alle leerlingen terecht in Losser op de locatie van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat.  De 

volgende stromen kunnen hier worden onderscheiden:   
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• Praktijkonderwijs  

• VMBO basisberoeps 

• VMBO kaderberoeps 

• VMBO gemengde leerweg  

• VMBO theoretische leerweg  

• HAVO  

• HAVO/VWO  

• VWO  

• VWO+  

In het najaar verzorgt het Carmel informatieavonden over de VO-procedure. Om de ouders te helpen bij 

het bepalen van hun keuze worden er door het Twents Carmel College open huis avonden 
georganiseerd in de maand januari. Daarnaast hebben de kinderen ook de mogelijkheid om de 

opendagen van de scholen in Enschede te bezoeken. Het bezoeken hiervan is op eigen initiatief.   
  
Eindtoets basisonderwijs  

Sinds het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 

verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO 

beschikbaar. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet 
meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Het 

college voor toetsen en examens is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale eindtoets. Deze 

wordt in samenwerking met de stichting CITO gemaakt. Op de website:  

https://www.centraleeindtoetspo.nl  vindt u alle benodigde informatie over de toets.   
  
Belangrijke punten bij het tot stand komen van het advies.  

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende zaken   

1. Advies van de basisschool  

2. De toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem  

3. Eventueel een psychologisch onderzoek  

4. CITO-eindtoets 
 

Advies van de school  

Het uitgangspunt van onze school bij het verwijzen van leerlingen naar het vervolgonderwijs is, dat elke 

leerling terecht komt op de plek waar hij zich goed en veilig voelt en die aansluit bij zijn ontwikkeling. 

Gedurende het schooljaar volgen we de onderstaande stappen. In oktober /november is er een gesprek 
voor het voorlopig advies dat wordt uitgebracht op basis van:   

Cito leerlingvolgsysteem met de gegevens vanaf groep 5.   

De bevindingen van de leerkracht van groep 7; groep 8; de interne begeleider en waar nodig de 

plusgroep leerkracht.  

De werkhouding.   

De wens van de ouder en de leerling en de gegevens en informatie van de intern begeleider 

Indien wenselijk wordt er een plan van aanpak gemaakt.   
 

Tijdens de eerste ouderavond vindt er een gesprek plaats met de ouders van de kinderen. Tijdens dit 
gesprek wordt het voorlopige advies besproken en rapportage van de werkhouding en motivatie. 

Eventueel wordt vervolgens de schoolvragenlijst afgenomen en dit gerapporteerd richting ouders.   

In januari - februari volgt er wederom een gesprek met de ouders en wordt het advies vastgesteld.  

https://www.centraleeindtoetspo.nl/
https://www.centraleeindtoetspo.nl/
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In februari worden de leerlingen aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Bij verschil in opvatting kunnen 

ouders, basisschool en de school voor VO met elkaar in overleg.   

Eindgesprek naar aanleiding van de CITO-eindtoets is op aanvraag of op uitnodiging mogelijk.  
  
Aanmeldingsprocedure Zorgunit en Praktijkonderwijs  

Leerlingen, die waarschijnlijk in aanmerking komen om na de basisschool te starten in de zorgunit van 

het VMBO of naar het praktijkonderwijs gaan krijgen in groep 8 een capaciteitenonderzoek op het 

Twents Carmel College.  Aan de hand van de uitslagen van dit onderzoek volgt een advies, dat wordt 
meegenomen in de advisering voor het voortgezet onderwijs.  

De Commissie 10-14 (afvaardiging van personen uit het voortgezet onderwijs en basisonderwijs) kijkt 

hierbij met ons mee naar de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen. 
  

Contacten tussen het basisonderwijs en het vervolgonderwijs   

Nadat het kind is aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs, vindt er een gesprek plaats 
tussen de basisschool en de vervolgschool. De leerling wordt dan doorgesproken en aandachtspunten 

vastgelegd. Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van het kind. Over de 

wijze van toetsing en toelating vindt overleg plaats tussen de scholen voor basis- en voortgezet 

onderwijs. Tegen het eind van het schooljaar wordt er een digitaal dossier overgedragen aan de school 

voor voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding (OSO), wanneer u hier bezwaar 

tegen heeft vragen wij u dit vóór de kerstvakantie te melden bij de directie.  
  

4.5 Pesten 
Soms kunnen kinderen het mikpunt zijn van pesterijen van hun medeleerlingen. Dat kan voor hen grote 

gevolgen hebben. Dat geldt ook voor de pester en de rest van de groep (de zgn. buitenstaanders). Het is 
belangrijk op school de ‘pestproblematiek’ aan te pakken en nog beter is het die te voorkómen. 

Wanneer u pestgedrag constateert, ook als het niet uw eigen kind betreft, neemt u dan contact met de 
desbetreffende leerkracht op, zodat er handelend kan worden opgetreden. Pesten is onacceptabel. In 

schooljaar 2016-2017 is het vernieuwde pestprotocol voor onze school verschenen, hierin zal ook de rol 

van de anti-pestcoördinator in de persoon van Karin Kroeze worden beschreven.   
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5. De ouders 

5.1 Contacten met de ouders 
Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van een 

school. Het spreekt voor zich dat zij goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun 
kinderen. Samen met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding. 

De school doet regelmatig een beroep op ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad van de school. 

Door allerlei activiteiten ontstaat een goede samenwerking tussen ouders en team. Dit komt de 
kinderen ten goede.  

Het is voor u en ons belangrijk dat we een goed contact hebben met elkaar. We zullen u zoveel mogelijk op de 

hoogte houden van het onderwijs op onze school en de daarbij behorende activiteiten.   

Elke ouder treft op de website van de school informatiekalender aan waarin, voor zover mogelijk, de 
belangrijkste gebeurtenissen staan vermeld. De nieuwsbrieven worden per mail verstuurd.  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een inloopmoment 
(na schooltijd) van de groep waarin hun kind zit: ouders kunnen samen met hun kinderen een kijkje 

nemen in de klassen. In de derde week van het schooljaar is er een informatie ouderavond waarin de 

gang van zaken in de klas, door de leerkracht aan de ouders, wordt uitgelegd.  
  

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Deze samenwerking is 

onmisbaar: ouders en leerkrachten vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar.   

De communicatie tussen ouders en leerkrachten, maar ook met het kind is open. Eenieder (ouders, 

leerkracht en kind) heeft een eigen beleving van situaties, zowel thuis, als op school. In die beleving 

speelt van alles mee (eigen verleden, emotie, recente gebeurtenissen, eigen voorkeuren en 
belangstelling enz.). Het kan niet anders dan dat er verschillende interpretaties zijn van situaties.  In 

het overleg met ouders en kinderen is ‘luisteren’ een belangrijk aspect: wat is hun verhaal, hun 

interpretatie, wat is de beleving van het kind, wat is onze beleving vanuit school. Pas als we elkaars 

verhaal kennen, kunnen we begrip hebben voor elkaar. De eerste contactavond zal daarom ook gaan 

over uw verhaal. Als gelijke gesprekspartners komen we tot afspraken over wat er op school en thuis 

gedaan wordt. Verderop in het jaar volgen dan nog 1 of 2 ouderavonden n.a.v. de vorderingen van uw 

kind. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.   

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport: in het midden en aan het 

eind van het schooljaar. Voor de eerste en de tweede ouderavond krijgen alle ouders een uitnodiging. 

Voor de derde ouderavond worden de ouders uitgenodigd van de kinderen waarmee de 
groepsleerkracht nog specifieke zaken door wil nemen. Krijgt u geen uitnodiging voor deze avond, maar 

heeft u toch zaken betreffende uw kind dan kunt u dit middels de brief derde ouderavond die u 
ongeveer twee weken voorafgaand aan deze avond krijgt kenbaar maken en tevens dient hier te 

worden vermeld waarover u precies met de leerkracht wilt spreken, zodat hij hier zich op voor kan 

bereiden, wat het gesprek ten goede komt. De ouders van groep 7 krijgen wel een uitnodiging voor de 
derde ouderavond voor een richtinggevend adviesgesprek ten aanzien van de schoolkeuze voor het 

voortgezet onderwijs na groep 8. 

In groep 8 worden de ouders en de leerlingen ook uitgenodigd om het schoolkeuzeadvies voor het 

voortgezet onderwijs te bespreken.  

Mochten tussentijds vragen bij u opkomen, dan kunt u altijd bij de betreffende leerkracht terecht. De 

leerkracht heeft na 14.30 uur tijd voor u. Wij vragen u uitdrukkelijk dit dan ook te doen en er niet mee te 

wachten. Het initiatief daartoe kan natuurlijk ook bij de leerkracht liggen. Dit is een prettigere vorm van ouder-

school-contact dan het uiten van ontevreden geluiden bij het schoolhek.  
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Wanneer wij op de hoogte zijn, kan er iets mee gedaan worden. Goed overleg komt de verstandhouding ten 

goede. Dit is in uw belang, maar vooral in dat van uw kind.  
  

5.2 Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De M.R. probeert voorwaarden te creëren om binnen de 

school op een zorgvuldige manier onderwijs te kunnen geven. Wettelijk is beschreven welke zaken ter 

advisering of ter instemming aan de medezeggenschapsraad moeten worden voorgelegd.  

Instemmingsrecht is er bij verandering van de grondslag van de school.  De 

M.R. heeft adviesrecht bij o.a.:  

 de regeling van de vakantie  

 het vaststellen of wijzigen van het beleid   

 de besteding van de middelen van de school.  

 het vaststellen of wijzigen van de procedure met betrekking  tot de benoeming van het personeel.   

In principe houdt de M.R. zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw 
kinderen betreffen. De M.R. bestaat uit 2 geledingen, de ouders en de leerkrachten. Daarnaast is de 

directeur van de school adviseur van de M.R.  

Iedere drie jaar is een M.R. lid herkiesbaar (maximaal twee termijnen). Voor de oudergelding geldt dat 

dit gebeurt door verkiezingen die door de M.R. worden uitgeschreven. De oudergeleding stuurt een 

afgevaardigde naar de G.M.R.. De voorzitter van de M.R. is een ouder, de secretaris is een leerkracht. 
  
Inspraak via de Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad (G.M.R.)  

Heel veel zaken waarmee de medezeggenschapsraden van de scholen zich bezighouden, zijn school 

overstijgend, d.w.z. gelden voor alle scholen onder ons bestuur. In dit orgaan is een personeelslid en 

een ouder van de M.R. van iedere school vertegenwoordigd. Op die wijze komen gemeenschappelijke 

regelingen beter tot hun recht en komen scholen waar nodig beter op één lijn te zitten. Afgevaardigde 
GMR van onze school dit schooljaar zijn namens de oudergeleding Dhr. P. Funcke (dit jaar verkiesbaar) 

en voor het personeelsgedeelte mevr. N. van Tiggele.  
  

5.3 De Ouderraad 
Onze school heeft naast de M.R. ook een O.R. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, deze 

probeert een schakel te vormen tussen de ouders en de school. Het doel is een goed samenspel en 

contact tot stand te brengen tussen beiden in het belang van het kind, de ouders en het schoolteam. 
Enerzijds is het belangrijk, dat ouders op de hoogte blijven van hetgeen er op school gebeurt (via 

kalender, nieuwsbrieven, ouderavonden en persoonlijk contacten), anderzijds wil het team zich in zijn 
vormende en opvoedende taak verzekerd te weten van de steun van de ouders. De ouderraad komt op 

geregelde tijden samen om plannen te maken voor de te ondernemen activiteiten en deze samen met 

het team uit te werken. Vergaderdata treft u aan in de kalender. Deze vergaderingen kunnen worden 
bijgewoond door een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad, de directeur en teamleden 

van de school.  
 

Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 

Van alle ouders van de leerlingen op onze basisschool wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om diverse 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Met de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld op school activiteiten als de 
sinterklaas- en kerstvieringen, schoolreisjes, bezoeken aan musea, excursies en sportdagen gerealiseerd. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dit jaar is de 
ouderbijdrage vastgesteld op €17,50 per leerling. De oudervereniging legt jaarlijks tijdens een nvergadering, 
verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. 
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De ouderbijdrage is een wettelijk niet verplichte bijdrage van ouders voor het basisonderwijs, maar is 

wel van onmisbaar belang om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren. Hiermee kan de 

kinderen iets extra ’s geboden worden wat de schooltijd zo bijzonder maakt. De hoogte van de bijdrage 

wordt jaarlijks vastgesteld. In de bijdrage is tevens een ongevallenverzekering opgenomen die gezien 

moet worden als een aanvulling op lopende verzekeringen en niet als een verdubbeling ervan  

Als ouders, om welke reden dan ook, niet in staat zijn de ouderbijdrage, de bijdrage voor het schoolreisje of de 

bijdrage voor de afscheidsavond/het kamp groep 8 te voldoen, wordt met hen een regeling getroffen.   
 

 

5.4 Ouderactiviteiten 
Veel activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp van ouders. Die hulp varieert van lees-, 

computer-, handvaardigheids- en verkeersouder, tot hulp bij het vervoeren van leerlingen,  
(gezins-)vieringen, het verrichten van kopieerwerkzaamheden, deelname aan de oversteekbrigade en de 

ouderwerkgroep spel-boekenplan etc. Voor alle activiteiten geldt, dat de leerkracht verantwoordelijk 

blijft voor het handelen van deze onderwijsondersteunende ouders. De privacy en veiligheid van 

kinderen, personeel en ouders dient gewaarborgd te zijn.   

Al enkele jaren werken we op school met klassenouders. De klassenouders bieden ondersteuning bij 

verschillende activiteiten in de diverse groepen. In overleg tussen klassenouder en groepsleerkracht 

wordt bekeken wanneer en welke hand- en spandiensten verlangd worden. Het spreekt voor zich, dat 

de inzet van klassenouders verlichtend werkt voor de groepsleerkracht, maar natuurlijk zijn/haar 

eindverantwoordelijkheid voor de groep niet vermindert.  
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6 Samenwerking met externe partners 

6.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Twente en het basisonderwijs 
De GGD volgt samen met u de ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte totdat uw kind 19 jaar is.  

De eerste vier jaren van uw kind bieden zij zorg en ondersteuning aan vanuit het consultatiebureau, 
daarna op de school van uw kind. Aan elke school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg 

verbonden, bestaand uit een doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts.  

Gezondheidscheck op school  

In groep 2 en 7 van de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs in klas 2 en 4 komt een 

doktersassistent of schoolarts van de GGD uw kind “onderzoeken”.  Er wordt dan aandacht besteed aan 
de groei en ontwikkeling van uw kind. Kinderen hoeven zich tijdens deze gezondheidscheck niet uit te 

kleden. Deze check vindt plaats op school, in de vertrouwde omgeving van uw kind. Als ouder hoeft u 
hier niet bij aanwezig te zijn. De GGD vraagt ouders en school vragenlijsten in te vullen. Dit geeft een 

goed beeld van een kind. Voor de kinderen is het belangrijk dat zij de mensen kennen die het onderzoek 

uitvoeren. Zij stellen zich daarom altijd eerst even voor in de klas. Op de website www.ggdtwente.nl is 

een informatieve film te vinden hoe een gezondheidscheck gaat.   
  
Extra aandacht en ondersteuning  

Sommige kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig. Deze kinderen krijgen een extra onderzoek. Als 

ouder bent u hierbij van harte welkom. Daarnaast kunt u bij de GGD terecht voor advies op maat, een 
telefonisch consult of een bezoek aan huis. Dit kan gaan over de ontwikkeling, het gedrag of de 

opvoeding van uw kind.   
  
Samenwerking met school  

De samenwerking met scholen is heel belangrijk en waardevol voor de ontwikkeling van het kind. Er is 
regelmatig contact met school en er wordt deelgenomen aan zorg overleggen. Voor scholen is het een 

vast aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim van kinderen.  

Vanaf maart 2017 is er een maatschappelijk werker bij ons op school. Zij is werkzaam bij JGZ en ouders kunnen 

bij haar terecht met opvoedingsvragen of vragen vanuit de zorg om kind- of gezinssituatie. Door op school 

samen te werken met maatschappelijk werk hopen we de drempel naar een oplossing van een eventuele 

hulpvraag te verlagen. 
 

Inentingen  

Alle kinderen ontvangen rond de leeftijd van 9 jaar een uitnodiging voor twee prikken. Eén prik tegen 
difterie, tetanus, polio (de DTP-prik) en een prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-prik).  Daarnaast 

ontvangen alle 12-jarige meisjes twee keer een uitnodiging voor de HPV-prik. Deze inentingen zorgen 

voor bescherming tegen baarmoederhalskanker.   

Meer informatie over inentingen: www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties.  
  
Wilt u meer informatie?  

Op de website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.  

Heeft u vragen, wilt u advies, ondersteuning of contact?  U kunt, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, 

bellen op het centrale telefoonnummer 0900 - 333 88 89.  

 

 
 

http://www.ggdtwente.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
http://www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties
http://www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties
http://www.ggdtwente.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
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6.2 WIJZ 
Met ingang van 1 januari 2018 is er in de gemeente Losser één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw 
vragen en verzoeken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg: de afdeling WIJZ van de gemeente 

Losser. Heeft u vragen over uitkeringen of over extra bijstand voor speciale uitgaven, financiën of schulden? 

Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een lichamelijke beperking? Of heeft u huishoudelijke ondersteuning 
nodig of dagopvang voor uzelf of uw partner? Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, over 

opvoeden? Of loopt het niet goed met uw kind op school? Maakt u zich zorgen over iemand die 
vereenzaamt Of ziet u kinderen die lijden onder een scheiding? Voor deze vragen kunt u contact op met de 

afdeling WIJZ van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 

(053) 537 7400, mail wijz@losser.nl of door een persoonlijk gesprek in het nieuwe gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1. Daarnaast zijn de medewerkers van WIJZ ook bereikbaar via huisartsen en scholen onze 

school.  
 

6.3 Logopedie 
Door bezuinigingen van de gemeente Losser is er met ingang van 1 januari 2014 geen schoollogopedie 
meer in de gemeente Losser. Logopedische onderzoeken en behandelingen kunnen dan plaatsvinden bij 
een vrijgevestigde logopediste. De logopedie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u direct een 
afspraak met een logopediste kunt maken indien u dit zelf noodzakelijk acht of indien dit geadviseerd 
wordt door bijvoorbeeld de leerkracht, IB-er of schoolarts.   
Elke woensdag is Jeannette Pastoor bij ons op school en op donderdag Lotte Boers. Mocht u vragen hebben, 
loopt u gerust bij hen binnen. Zij zitten in het leesatelier. 
 

6.4 Het Zorg Advies Team (ZAT)  
Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn 

bijvoorbeeld erg druk in de klas, hebben vaak ruzie met andere leerlingen, zijn heel stil en 

teruggetrokken, of hebben geen vriendje of vriendinnetje. Ze gaan gebukt onder de problemen van hun 

ouders, of hebben last van angsten, verdriet of verwarring.  

Onze school probeert deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen en werkt hiertoe nauw samen met het 

Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit vertegenwoordigers van de school en enkele deskundigen 

van buiten de school: een schoolverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk 
werker. Dit team van hulpverleners is gespecialiseerd in de problemen van kinderen en hun ouders. 

Indien gewenst kunnen in bepaalde situaties ook andere hulpverleners voor een ZAT bijeenkomst 

uitgenodigd worden. Het is mogelijk, dat ouders zelf aanwezig zijn. Het ZAT is voor alle scholen goed 
bereikbaar en kinderen en ouders kunnen op de school contact met een medewerker van het ZAT 

hebben.  

Medewerkers van het ZAT kunnen ons adviseren hoe wij deze leerlingen kunnen helpen, maar zij 

kunnen ook zelf met deze leerlingen en hun ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar een 
oplossing.  

Als wij het ZAT willen inschakelen ten behoeve van een van onze leerlingen, zullen wij dit in overleg met 

en na toestemming van de ouders doen. Het spreekt bovendien vanzelf dat alle informatie die over 

leerlingen aan het ZAT gegeven wordt, vertrouwelijk blijft.  

Door deze nauwe samenwerking met het ZAT willen wij zo goed mogelijk op problemen van leerlingen 

kunnen inspringen en zo snel mogelijk helpen, zodat alle leerlingen een prettige tijd bij ons op school 
zullen hebben. Als u meer informatie over het ZAT, kunt u deze vragen aan de intern begeleider van de 

school. 
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6.4 Kinderopvang (zoals voor- en naschoolse opvang) 
  
Kinderopvang, BSO en peutereducatie 
In de schoolgids dienen we informatie op te nemen over de wijze waarop de buitenschoolse opvang (BSO, 
voor- en naschools) wordt georganiseerd. In dit verband hebben zich binnen SKOLO vanaf het jaar 2007 
ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een aanbod:   

Het aanbod van partner Kinderopvang Losser en Human-Kind kinderopvang; 
Het aanbod van plaatselijke aanbieders BSO en peutereducatie. 

 
Aanbod plaatselijke opvangorganisaties 
In 2007 hebben de schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor- en naschoolse opvang te 
(laten) organiseren. Toen is aan de ouders de mogelijkheid geboden om hun kind gebruik te laten maken van 
een voorziening voor buitenschoolse opvang. Op basis van gesprekken van de drie plaatselijke schoolbesturen 
met aanbieders van kinderopvang zijn daarna de gezamenlijke basisscholen tot de conclusie gekomen dat de 
aanbieders nagenoeg dezelfde kwaliteit leveren en voldoen aan de door de scholen geschetste voorwaarden.  
Op basis hiervan heeft het bestuur in juni 2007 een convenant met deze aanbieders afgesloten. Door het 
afsluiten van het convenant voldoet het bestuur aan de zorgplicht, terwijl de verantwoordelijkheid verschuift 
naar de opvangorganisatie. 
 

 

SKOLO, partner Kinderopvang Losser en partner Humankind-kinderopvang 
In basisschool Pax Christi in Overdinkel is een opvangmogelijkheid aangeboden door Humankind voor kinderen 
in de leeftijd van 0-13 jaar. Kinderopvang, BSO (buitenschoolse opvang) en peutereducatie zijn gerealiseerd in 
het vernieuwde gebouw aan de Hoofdstraat 68 onder de naam Humankind-Ocarina. 
In het gebouw van basisschool De Wegwijzer in Losser kunt u gebruik maken van peutereducatie aan de 
Sperwerstraat 1. Dit kindcentrum hanteert de naam Kinderopvang Losser. 
Voor informatie over deze kindcentra kunt u terecht op de websites van SKOLO, de twee scholen, 
Kinderopvang Losser en Humankind: 
www.skolo.nl     
www.paxchristioverdinkel.nl 
www.wegwijzerlosser.nl 
www.humankind.nl 
www.kinderopvang-losser.nl 
 

Ook de ouders van KBS De Verrekijker, De Martinus en Veldzijde kunnen gebruik maken van het aanbod van 
Humankind en Kinderopvang Losser: 
www.demartinus.nl 
www.veldzijde.nl 
www.kbsdeverrekijker.nl  

 

Peutereducatie 
Per 1 januari 2013 zijn de peuterspeelzalen in Losser en Overdinkel gesloten. Eerdergenoemde plaatselijke 
aanbieders hebben de rol van de voormalige peuterspeelzalen overgenomen.  
Binnen SKOLO heeft dit geleid tot nieuwe initiatieven met partner Humankind–kinderopvang en Kinderopvang 
Losser. In Overdinkel en Losser wordt naast kinderopvang en BSO ook kwalitatief hoogwaardige 
peutereducatie aangeboden in het kindcentrum Losser bij De Wegwijzer en het kindcentrum  Humankind-
Ocarina bij Pax Christi: 
www.humankind.nl 
www.kinderopvang-losser.nl 
 

http://www.skolo.nl/
http://www.paxchristioverdinkel.nl/
http://www.wegwijzerlosser.nl/
http://www.humankind.nl/
http://www.kinderopvang-losser.nl/
http://www.demartinus.nl/
http://www.veldzijde.nl/
http://www.kbsdeverrekijker.nl/
http://www.humankind.nl/
http://www.kinderopvang-losser.nl/
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De aanbieders Humankind-kinderopvang, Kinderopvang Losser en Columbus Junior hebben hun opvanglocatie 
in Losser en/of Overdinkel: 

 

Kinderopvang Losser 
Locatie in Losser – bij basisschool KBS De Martinus en De Veldzijde 
administratie@kinderopvang-losser.nl 
T. 06.2074654506 - 2074 6545 
 

Humankind-kinderopvang 
Locatie Ocarina – bij basisschool Pax Christi in Overdinkel 
www.humankind.nl 

 

Postbus 3827 
7500 DV Enschede 
T. 053.4800020 

 

Columbus Junior 
Locaties in Losser  
www.columbus-junior.nl 
Erve Medenboer 2 
7577 NG Oldenzaal 
T. 0541.514992 

 

Belastingdienst 
Als u gebruik maakt van kinderopvang komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:administratie@kinderopvang-losser.nl
http://www.humankind.nl/
http://www.columbus-junior.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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7. Verlofregelingen 

7.1 Leerplicht 
Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat 

in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan 

het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om 

gebruik te maken van een speciale regeling. Dat houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week 

mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden 

gespaard en de regeling vervalt zodra het kind zes jaar wordt.  

7.2 Schoolverzuim 
In onze school wordt elke dag in elke groep de aanwezigheid van alle leerlingen gecontroleerd en worden 

verzuimen genoteerd. Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de school informeren bij de ouders. Eventuele 
onrechtmatige verzuimen worden door de directeur bij de leerplichtambtenaar gemeld. Indien uw kind wegens 

ziekte, doktersbezoek of om een andere reden niet (op tijd) op school kan komen willen wij dat graag tijdig 

weten, bij voorkeur vóór schooltijd of schriftelijk (briefje meegeven naar school). Het is voor de leerkracht 
vervelend, als een kind om onbekende redenen afwezig is. Er kan namelijk altijd iets ernstigs aan de hand zijn. 

Om ongerustheid te voorkómen dus graag een berichtje! Heeft de afwezigheid van uw kind te maken met een 

langdurige ziekte, dan kan in overleg met de leerkracht van uw kind voor aangepaste hulp en leerstof worden 

gezorgd, zodat uw kind niet te ver achter raakt.  
 

7.3 Verlof 
Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof 

wegens gewichtige omstandigheden.  
Algemeen  

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via een aanvraagformulier dat 

verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of directeur.  

Vakantieverlof  

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 

acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.  

Verlof indienen:  

Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts  mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat 

geen verlof, vakantie binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.  

Vakantieverlof mag:  

één maal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen; niet plaatsvinden in de 
eerste twee lesweken van het schooljaar.  

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; tien schooldagen per schooljaar of minder 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per 
schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de 

directeur van de school te worden voorgelegd.  

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;  

Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;  

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten 

hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van 

belanghebbende;  
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Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de 

directeur van de school;  

Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;  

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of 

aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de 
derde of vierde graad ten hoogste een dag;  

Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van 
bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;  

Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof.  

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; meer dan tien schooldagen per schooljaar  

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van 
de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van 

tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 

leerling te worden voorgelegd.  

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: de ouders van de leerling een verklaring 

van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is 

op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.  

Waarschuwing  

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 

houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.  

Informatie  

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de 

school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser, dhr. L. Vermeulen, tel. 0541-588330.   
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8. Veiligheid 

8.1 Veiligheidsbeleid 
Op de Pax Christischool is het veiligheidsbeleid op diverse vlakken ingevuld. Naast het invullen van 

vragenlijsten voor ouders, kinderen en leerkrachten werken we met de Arbo risico-inventarisatie. Daarnaast 

zijn er op bovenschools niveau de veiligheidsprotocollen die ook de Pax Christi hanteert. In de MR-

vergaderingen is ARBO een vast bespreekpunt. Tevens is er in deze vergaderingen aandacht voor het 

veiligheidsbeleid. Dit gebeurt op initiatief vanuit MR of directie.  

8.2 Klachtenregeling Primair Onderwijs 
De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste intimiteiten 

kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle betrokkenen.  

Onder ongewenste intimiteiten verstaan we ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt 
in woorden, gebaren, aanrakingen en die heel onaangenaam kunnen zijn voor degene die ze moet 

ondergaan. In de praktijk blijken dat vaak vrouwen en meisjes te zijn, maar ook jongens kennen die 

ervaring. Dikwijls zwijgt degene die het overkomen is. Het is moeilijk over deze gevoelens te praten, 

omdat deze persoon:  

- Zich schaamt, weerzin voelt;  

- Bang is toch niet geloofd te worden;  

- Bang is de schuld te krijgen (“Heb je het zelf uitgelokt?)  

- De veroorzaker niet in verlegenheid wil brengen.  

Voor de leerling kunnen heel vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, slapeloosheid, verlies van 

zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen. Ook kunnen hierdoor de schoolprestaties negatief 
beïnvloed worden door het afnemen van de concentratie en de motivatie.  

Gold in het verleden alleen een klachtenprocedure omtrent het bovenstaande, met ingang van augustus 
1998 is er een algemene klachtenregeling van toepassing die voor alle scholen van onze stichting geldt.  

Volgens deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen 

of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.  

Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de 

betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Klachten 
kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 

beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend 

gedrag, agressie, geweld en pesten.  

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat 

echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.  
  
Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling 

opgesteld:  

Als ouders signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, 

kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind of de schooldirecteur. Men kan zich ook 

wenden tot de klachten contactpersoon van onze school. Zij kan adviseren over verdere stappen. Aan 
onze school zijn dat Karin Kroeze en Joost Damhuis.  

De ouders kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon, hun zorgen of klachten kenbaar 

maken aan de externe vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur, die op meer professionele manier 
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met het onderwerp kunnen omgaan. Hij adviseert over verdere verwijzing en hulpverlening. De externe 

vertrouwenspersoon. mw. Anne Overbeek uit Enschede. T. 06.30642568  www.anneoverbeek.nl  
  
Een eventueel hieruit voortvloeiende klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die alle 
betrokkenen hoort en daarop advies geeft aan het bestuur over de wijze van afhandeling.  

Het schoolbestuur en de schooldirecties hopen met deze regeling ouders en leerlingen de mogelijkheid te 
bieden om persoonlijke klachten te bespreken en op te lossen. Van deze regelgeving gaat ook een 
preventief signaal uit richting het onderwijsveld. Dat wil zeggen over diverse van bovengenoemde zaken 
wordt binnen het schoolbestuur, het schoolteam en de ouderraden gesproken en er zijn er reeds enkele 
gedragscodes opgesteld: b.v. gedragsregels voor de omgang met en tussen leerlingen als: douchen na de 
gymles, stoeien met en tussen leerlingen, seksueel getint taalgebruik, het nablijven, straffen, aanpak 
pesten en agressie. De gehele klachtenprocedure is te vinden op de website van ons bestuur: 
www.skolo.nl. in het menu ‘ouders’ Indien u wilt reageren op deze informatie kunt u contact opnemen 
met de contactpersoon van onze school.   
  
Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als 
vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende 
taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of 
onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen 
met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt ook voor klachten over leraren, directies en 
anderen die aan de school contractueel verbonden zijn.  
Ook als niet meteen duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur 

ingeschakeld te worden voor overleg. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij 

klachten over seksueel misbruik. Hij zal in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken 

over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen.  
  

8.2 Schorsing en verwijdering 
Tot schorsing, respectievelijk verwijdering van een leerling zal worden overgegaan, wanneer die 

gedragsfactoren tijdelijk, respectievelijk definitief in diezelfde mate een rol gaan spelen. Hiervoor 

verwijzen we naar het door SKOLO opgestelde protocol. De beslissing over de schorsing berust bij het 

bevoegd gezag. Afhankelijk van de organisatorische situatie binnen een school kan een leerling 
verwezen worden naar een andere school.  
 

8.3 Klokkenluidersprotocol 
SKOLO heeft een klokkenluidersprotocol vastgesteld met instemming van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Het klokkenluidersprotocol wordt gepubliceerd op de internetsite van de stichting: 

www.skolo.nl  

8.4 Meldcode 
In 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer, in 

juli 2013 is deze wet in werking getreden. De meldcode heeft als doel kinderen en jongeren die te maken 

hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan 

de – soms bedreigende – situatie. Ook wil de meldcode de kwaliteit van handelen van professionals verbeteren 

bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft duidelijkheid over de te nemen 

stappen. Onder kindermishandeling wordt o.a. verstaan: lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, 

emotionele verwaarlozing, emotionele mishandeling, seksueel misbruik en het getuige zijn van huiselijk 

geweld.  Alle SKOLO-scholen werken met de meldcode. Op elke school is minimaal één aandachtfunctionaris 

aanwezig. Voor onze school zijn Karin Kroeze en Joost Damhuis. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze 

http://www.anneoverbeek.nl/
http://www.anneoverbeek.nl/
http://www.skolo.nl/
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signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover ze bezorgd zijn (of die opvallen) vastleggen en dat ze 

dit tijdig delen met de aandachtfunctionaris binnen de school. Zo komt er snel zicht op de situatie waarover we 

ons zorgen maken en kan er – indien nodig – hulp op gang komen. In de meldcode wordt gewerkt met een 

stappenplan. Elke stap beschrijft precies wat er moet gebeuren, door en met wie dat gedaan wordt, waar extra 

informatie te vinden is, waar eventueel hulp gezocht kan worden en wanneer een melding moet worden 

gedaan bij Veilig thuis. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:  

1. Signalen in kaart brengen 
2. Overleg met een professional 
3. Ga in gesprek met de ouder of het kind 
4. Wegen 

1. Er is vermoeden van geweld? 
2. Is er acute of structurele onveiligheid? 
3. Kan je hulp organiseren? 
4. Is er acceptatie van hulp? 
5. Is er veiligeheid? 

5. Beslissen 

 

Het is in ieders belang dat de communicatie tussen school en ouders open, transparant en constructief 

blijft, gezamenlijk denken we in het belang van uw kind.  Een leerkracht gaat vaak samen met de 

aandachtfunctionaris met de ouders in gesprek om de zorgen van de school te delen en hun verhaal te 

horen. Daarnaast is het van belang de ouders duidelijk te maken wat de stappen zijn die nog kunnen 

volgen en wat de wenselijke aanpak van de situatie is.  
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9. Praktische informatie 
9.1 Eerste Communie en Vormsel 
Eerste Communie    
In de eerste periode van het schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 4 vanuit de 

parochie Maria Vlucht een aanmeldingsformulier. Daarop kunnen zij aangeven of zij hun kind aan de 
Eerste Communie laten deelnemen. In de loop van het jaar worden de ouders uitgenodigd om met 

elkaar van gedachten te wisselen over het thema "De Eerste Communie". Ook wordt van de ouders van 

de kinderen gevraagd om actief een bijdrage te leveren aan de communievoorbereiding. Dat kan bv. 

door te helpen bij de broodmaaltijd, bezoek aan de bakker, mede samenstellen van het boekje voor de 

viering, versiering van het park e.d. De voorbereiding gebeurt voor een deel op school. Daarnaast is het 
de bedoeling dat ouders met hun kind thuis opdrachten maken en/of er samen over praten. We 

gebruiken hiervoor een werkboek.  

De leerkracht van groep 4 helpt met de voorbereiding in de klas; zij begeleidt de opdrachten die in het 

werkboek staan, studeert de liedjes in en helpt met de voorbereiding van de viering in de kerk. Bij mooi 

weer vindt deze plechtigheid plaats in het kerkebos en anders in de kerk. De leerkracht van groep 4 
wordt hierbij ondersteund door een werkgroep van ouders. Afhankelijk van het aantal kinderen dat de 

Eerste Communie doet, kan het zijn dat erdoor meerdere scholen wordt samengewerkt.  

In de eerste periode van het schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 4 vanuit de parochie 

Maria Vlucht een aanmeldingsformulier. Daarop kunnen zij aangeven of zij hun kind aan de Eerste Communie 

laten deelnemen. In de loop van het jaar worden de ouders uitgenodigd om met elkaar van gedachten te 

wisselen over het thema "De Eerste Communie". Ook wordt van de ouders van de kinderen gevraagd om actief 

een bijdrage te leveren aan de communievoorbereiding. Dat kan bv. door te helpen bij de broodmaaltijd, 

bezoek aan de bakker, mede samenstellen van het boekje voor de viering, versiering van het park e.d.  
  
Vormsel  

De kinderen die zich voor willen gaan bereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel, kunnen zich daarvoor 
in groep 7 en/of groep 8 aanmelden. Via de school wordt door de werkgroep Vormselvoorbereiding van de 

parochie Maria Vlucht een aanmeldingsformulier verspreid, waarop ouders en kind aan kunnen geven zich 

hiervoor aan te willen melden. Voor de parochiale vormselvoorbereiding wordt gebruikt gemaakt van een 
project. Ouders zijn, samen met de pastores en de werkgroep vormselvoorbereiding, dragers van dit project. 

In groep 8 of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zullen de kinderen worden gevormd door de  

(hulp-)bisschop of een van de andere vormheren van het aartsbisdom Utrecht. Het Vormsel vindt één keer in 

de twee jaar plaats. 
 

9.2 Huiswerk 
Het huiswerk kan bestaan uit spelling, het voorbereiden van een spreekbeurt, boekbespreking, enige taal- of 

rekenopdrachten en het leren van proefwerken. Het is geenszins de bedoeling de leerlingen te overladen 

met huiswerk.  Voor de oudste leerlingen vinden wij een zekere gewenning in deze zinvol, mede met het 
oog op wat hen in het voortgezet onderwijs te wachten staat. Daartoe hoort ook het omgaan met een 

agenda. In overleg met de leerkracht kan een juiste afstemming in het huiswerk en de hoeveelheid worden 

vastgesteld op individueel niveau. Huiswerk moet voor de kinderen zinvol zijn en niet gemaakt worden om 

“het maken”.  
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9.3 Buitenschoolse activiteiten 
Sportactiviteiten   

Voor de organisatie van diverse sporttoernooien en activiteiten is een combifunctionaris aangesteld, 

die door alle basisscholen en de gemeente Losser wordt bekostigd. Bij de uitvoering van de 

sportactiviteiten wordt deze coördinator ondersteund door leerkrachten vanuit de scholen.  In 

gezamenlijkheid met alle scholen uit de gemeente Losser wordt getracht voor elke jaargroep jaarlijks 
minimaal één sportactiviteit te organiseren.  

De midden- en bovenbouwgroepen nemen deel aan verschillende schoolsporttoernooien zoals handbal, 

voetbal, schaken. De kinderen kunnen hieraan deelnemen onder begeleiding van een leerkracht en 

enthousiaste ouders. Tevens is er een aantal sportactiviteiten, zoals schaatslessen, workshops in het zwembad 

en wedstrijden Beeball. Deze worden in gezamenlijkheid onder schooltijd georganiseerd. Daarnaast worden er 

sportactiviteiten georganiseerd waarbij de sportverenigingen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld tennis en 

skeeleren.  Naast deze activiteiten zijn er een aantal evenementen waaraan leerlingen deel kunnen nemen 

onder begeleiding en verantwoordelijkheid van ouders, zoals de Avondvierdaagse en het 

kersthandbaltoernooi. Deze worden georganiseerd vanuit betreffende (sport)clubs.   
  
Protocol Buitenschoolse activiteiten   

De scholen uit de gemeente Losser hanteren bij buitenschoolse activiteiten een protocol: Protocol 

Buitenschoolse activiteiten   

Aanleiding   
Regelmatig krijgen wij verzoeken van verenigingen/organisaties die toernooien, wedstrijden, dan wel 
andere activiteiten organiseren, waarbij de medewerking van leerlingen van de scholen, of van de 

scholen wordt gevraagd. Er is uiteraard veel waardering voor de wijze waarop de vrijwilligers van 

organisaties en jeugd- en sportverenigingen zich inzetten om de jeugd in de vrije tijd bezig te houden en 
hen plezier te laten beleven. De waarde hiervan wordt door ons ten volle onderschreven.   

In verband met de verantwoordelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid van de scholen is er overleg 

geweest op welke wijze hiermee om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat we als scholen niet het risico willen 

lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor ongevallen, letsels e.d. die niet tijdens de schooluren 

plaatsvinden. Hiervoor zijn wij immers niet verzekerd.   
  
Afspraken   
De scholen willen meewerken aan het uitdelen van deelnameformulieren aan culturele en/of sportieve 

evenementen voor de schooljeugd, mits daaraan geen commerciële bijbedoelingen verbonden zijn van 
de eventuele sponsoren en de school niet voor ongevallen, letsel e.d. aansprakelijk kan worden gesteld. 

Zo nodig overleggen van een verzekeringspolis tegen ongevallen, letsel e.d.   

Aan de activiteiten onder auspiciën van de sportcommissie gemeentelijke basisscholen zal door de 

leerlingen in schoolverband worden deelgenomen; het betreft hier het schaaktoernooi, voetbaltoernooi 

en Indian Dutch. Dit geldt ook voor het door de handbalvereniging Combinatie '64 georganiseerde 

kersthandbaltoernooi. Dit houdt in dat voor bovenstaande activiteiten schoolshirtjes worden verstrekt. 

Deelname aan wedstrijden/activiteiten buiten de normale schooluren gebeurt niet in officieel 
schoolverband.  Verder gaan we uit van de volgende spelregels;   

1.Deelname van leerlingen vindt plaats na inschrijving van de leerling en onder verantwoordelijkheid 
van hun ouders. [Scholen zijn bereid om formulieren uit te reiken en het inleveren te coördineren, mits 
de verenigingen verder alles regelen.]    
2.Zowel de organisatie, training, begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd/activiteit zijn in handen 

van de vereniging.  
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9.4 Tien-uurtje en lunch 
Veel ouders geven hun kind(eren) wat extra’ s mee om in de loop van de dag tijdens een van de pauzes 

op te eten en te drinken. Ziet u er a.u.b. op toe, dat deze tussendoortjes beperkt blijven tot een gezonde 

hap (geen snoep).  De schoolmorgen is voor uw kind een lange periode. Uw kind krijgt een opkikkertje 

door middel van het ‘extra’ hapje of drankje in de pauze.   
 

9.5 Culturele vorming 
De Stichting Culturele Basisvorming Losser zorgt ervoor dat alle kinderen in de gemeente Losser 

structureel in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarnaast is er een programma cultureel 
historisch erfgoed ontwikkeld.  

Bij deze stichting zijn alle 12 basisscholen van Losser, Overdinkel, de Lutte en Beuningen aangesloten. Er 

wordt gewerkt met een vierjarenplan. Bij het samenstellen van het programma krijgt de stichting 
ondersteuning van een medewerker van de Rijnbrinkgroep.  

Door het realiseren van dit plan slagen wij erin alle kinderen een basispakket kunstzinnige vorming aan 

te bieden van een kwalitatief hoog niveau.  

De kinderen genieten niet alleen van diverse voorstellingen, maar zijn ook actief bezig in de groepen op 

de eigen school. Door middel van lesbrieven worden de klassendocenten ingeschakeld om de 

verschillende theaterprogramma's voor te bereiden en na te bespreken.  

Soms worden docenten van het centrum voor muziek en dans de Sleutel en van het cultureel centrum 

Concordia in Enschede betrokken bij allerlei soorten lesactiviteiten, gekoppeld aan de voorstellingen, in 
de scholen. Ook worden Bikkers (kunstenaars in de klas) uitgenodigd om in de groepen les te geven. 

Naast het lesgeven ondersteunen ze bij tijd en wijle ook de klassendocenten bij de lesbrieven. Door deze 
ondersteuning krijgen de leerkrachten het nodige zelfvertrouwen om nog beter of nog eerder lessen 

kunstzinnige vorming te gaan geven.  

Het gevolg van deze werkwijze is dat we kunnen spreken van een structurele plaats kunstzinnige 

vorming en cultureel erfgoed in het onderwijs van alle basisscholen in de gemeente Losser. De 
komende jaren zullen het muziekonderwijs en het museumbezoek wat meer centraal staan in het 

cultureel aanbod.  

Om de continuïteit van het ontwikkelde programma te waarborgen heeft de stichting Culturele Basisvorming 

Losser mevrouw P. Kestens als cultuurcoach benoemd. Zij is met een wtf van 0,2319 (1 dag) vooral belast met 

de uitvoerende taken in de organisatie.   

In het lesprogramma van de scholen zijn vier culturele erfgoederen opgenomen. Dit zijn: Steenfabriek 
De Werklust, Erve Kraesgenberg, De Staringgroeve en De Bleek. Uit de jaarlijkse evaluatie in het 

directeurenberaad gemeente Losser blijkt dat men zeer tevreden is over het aanbod voor kunstzinnige 
vorming/cultureel erfgoed door de stichting Culturele Basisvorming Losser.  

We kunnen dit niet allemaal realiseren zonder financiële ondersteuning van de provincie Overijssel, de 

gemeente Losser en onze LONDO gelden cultuur vanuit het ministerie OCW. Een enkele keer worden we 

ook gesponsord door plaatselijke bedrijven.  

 

9.6 Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk op school trakteren. Dit het liefst zo gezond mogelijk: stukjes 

appel, komkommer, kaas, wortel, rozijntjes, worst etc. Op school is voor u een trakteer-receptenmap 

aanwezig om in te kijken. Op die wijze kunt u ideeën opdoen voor een gezonde traktatie op een andere 

manier. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vieren hun verjaardag gezamenlijk, meestal aan het eind 

van het schooljaar.  
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9.7 Wensjes 
Als uw kind graag iets voor de verjaardag van papa, mama wil maken, geeft u dat dan d.m.v. een briefje 

minstens een week van tevoren door aan de leerkracht van uw kind. Dit geldt alleen voor groep 1 en 2. 
 

9.8 Hoofdluis 
We stellen het zeer op prijs dat ouder(s)/verzorger(s) ons daarvan op de hoogte stellen, want dan is de 
hoofdluis snel onder controle te krijgen. Het krijgen van hoofdluis is vervelend, maar zeker geen drama. 
Iedereen kan hoofdluis krijgen en besmetting daarmee heeft niets te maken met een gebrek aan hygiëne.  
Hoe herken je hoofdluis?                                                                                                                                               
Hevige jeuk is vaak één van de verschijnselen, maar er kan sprake zijn van hoofdluis voordat de jeuk begint. 
Hoofdluis is te herkennen aan de zogenaamde neten. Dit kunnen kleine witgele, grijs of bruine eitjes zijn, die 
stevig vastzitten aan de aan de haren dichtbij de hoofdhuid. Neten worden meestal aangetroffen in de nek, 
achter de oren en onder de voorhoofdsharen. Ze zijn moeilijk te zien. Door stevig uitkammen met een 
netenkam boven een wastafel of een stuk papier komen ze wel tevoorschijn. 
Hoofdluisbehandeling/-bestrijding 
Zorg dat alle leden van het gezin goed gecontroleerd en eventueel behandeld worden. Controleer de komende 
weken regelmatig. Stel ons op de hoogte wanneer er in uw gezin sprake is van hoofdluis. Hoofdluis is een lastig, 
maar ongevaarlijk verschijnsel, dat met een paar eenvoudige maatregelen vaak snel te bestrijden is. Voor de 
behandeling zijn diverse middelen verkrijgbaar. 
 

9.9 Bewegingsonderwijs 
De kleuters gymmen in de speelzaal van de school of buiten. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan twee 

keer in de week naar gymzaal “De Spil” volgens een rooster, dat aan het begin van het schooljaar aan de 
ouders bekend wordt gemaakt middels de nieuwsbrief. Eén van de twee gymlessen voor de groepen3 

t/m8 wordt verzorgd door de vakleerkracht. Soms wordt de gymles voor groep 3 t/m 8 verzorgd op het 

achterveld van de school. Wilt u voor de gymnastieklessen zorgen voor passende gymkleding en -

schoenen? Ook de kinderen van groep 1 en groep 2 dienen gymnastiekschoeisel te dragen, maar dan 

het liefst veterloos, bijvoorbeeld ritmiekschoentjes. Geeft u deze met de naam van het kind erop in een 

klein tasje mee naar school. Voor alle kinderen geldt: gymschoenen mogen geen zwarte of blauwe zolen 
hebben (i.v.m. strepen op de gymzaalvloer) gymkleding, schoeisel en tas voorzien van naam.   
 

9.10 Bibliotheek  
Wij vinden lezen erg belangrijk. Daarom hebben wij ook een eigen leesatelier op school. In groep 3 

maken wij de kinderen en hun ouders erop attent, dat kinderen gratis lid kunnen worden van de 

bibliotheek. Ook hebben de kinderen de beschikking over een klassenbibliotheek. In alle groepen 

starten wij ’s morgens met belangstellend lezen middels mandjes lezen, volgens de methodiek van 

Klassekist. Vanuit de bibliotheek Losser krijgen we een aantal keren per jaar een collectie boeken op 

school.  De kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de nationale voorleeswedstrijd. De groepen 3 en 6 

krijgen een rondleiding in de bibliotheek in Losser.  

9.11 Schoolreis en/of culturele activiteit 
Er wordt jaarlijks een schoolreisje georganiseerd.  De culturele activiteit zal eens in de 4 jaar gehouden 

worden; zo kan elk kind tijdens haar/zijn Pax Christi-schoolperiode deze activiteit twee keer 
meebeleven. De volgende culturele activiteit zal plaatsvinden in schooljaar 2020 -2021.  
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9.12 Schoolkamp  
De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. Over de locatie en datum 
volgt te zijner tijd informatie.  
 

9.13 Afval 
Ter wille van het milieu en ter bevordering van het milieubewustzijn bij de kinderen worden papier, 
plastic, groenafval en restafval gescheiden ingezameld.  
 

9.14 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt elk jaar op school voor portret en groepsfoto’s. De datum wordt middels de 
nieuwsbrief bekend gemaakt.  
 

9.15 Verzekering 
Het schoolbestuur heeft voor het personeel en de hulpouders op school een WA-verzekering afgesloten. 

Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering van kracht. Deze is ook van toepassing 

op het personeel en de ouderparticipanten. Tevens is in de ouderbijdrage een bedrag voor een 
ongevallenverzekering opgenomen.   

Op school kan door ondoordachtzaamheid van uw kind wel eens een ongelukje gebeuren. U als ouder bent 

altijd aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan schooleigendommen of spullen van andere kinderen. 

Wij raden iedereen aan een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) af te sluiten. 
 

9.16 Sponsoring 
Sponsoring Natuurlijk zijn wij als school blij met alle (financiële) hulp van derden. We nemen echter een 

terughoudend beleid aan als er sprake is van belangenverstrengeling of als er van ons een 
tegenprestatie wordt verlangd die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op onze leerlingen. 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school. Verantwoording van eventuele sponsorbijdragen doen we in het jaarverslag.  
 

9.17 Namenlijsten leerlingen 
Veel ouders hechten waarde aan een lijst, waarop de namen, adressen en telefoonnummers van de 

groepsgenoten van hun kinderen staan vermeld. Aan het begin van het schooljaar zal aan de leerlingen 
van alle groepen een dergelijke lijst worden verstrekt.    

In verband met de wet op de privacy mogen deze lijsten niet zondermeer beschikbaar worden gesteld.  

Daarom wordt bij iedere leerling-aanmelding gevraagd of er bezwaar bestaat tegen vermelding van de 

eerdergenoemde gegevens op de betreffende lijst. Tevens kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het 
plaatsen van groeps- en/of activiteiten foto’s van uw kind op onze website.  
 

9.18 Met de fiets naar school  
Kinderen die op de fiets naar school komen dienen hun fiets op de daarvoor bestemde plek te plaatsen. De 

fietsen staan daar voor eigen risico. Het is niet toegestaan om over het speelplein te fietsen. Wilt u erop letten 

dat de fiets in orde is. Jaarlijks is er een controle van de fietsen, georganiseerd door de verkeersouders in 

samenwerking met de politie. 
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9.19 Oversteken en parkeren 
Een kwartier voor schooltijd wordt uw kind door de oversteekbrigade bij KBS Pax Christi veilig naar de 
overkant van de Hoofdstraat geholpen. Datzelfde gebeurt tot een kwartier nadat de school is afgelopen. 

Wanneer u uw kind naar school brengt of van school ophaalt, wilt u dan aan het volgende denken:   

1. NIET met de auto de weg naar de speelplaats en het clubgebouw van Concordia inrijden. (Er 
kunnen omstandigheden zijn waarbij het niet anders kan. In die gevallen dient men contact op te 

nemen met de groepsleerkracht)  

2. Parkeren in de daarvoor bestemde vakken (dus niet parkeren op de Kiss en Ride).  

3. De kinderen NIET laten uitstappen op de Hoofdstraat bij de oversteekplaats.  

4. Niet onnodig het verkeer ophouden en/of hinderen.  

5. Wacht voor het oversteken altijd vóór de gele streep die op de straat geschilderd is.  

6. Steek steeds op de juiste plaats over en wacht tot het tweede, dubbele fluitsignaal.  

7. De kinderen mogen alleen lopend de oversteekplaats oversteken.  

8. Wanneer u uw kind met de fiets bij school ophaalt, wacht u uw kind dan op bij het hek 

tegenover de ingang van het Concordiagebouw. Deze acht aanbevelingen worden gedaan in het 

belang van de veiligheid van alle kinderen.  

Op school is een protocol brigadieren, dit is in te zien bij de coördinator brigadieren Sonja Scheffer of bij de 

directie.  
 

9.20 Gevonden en verloren voorwerpen 
Zeer regelmatig komen wij spullen tegen die de leerlingen ergens hebben laten liggen. Deze gaan in de kist 

voor gevonden voorwerpen. U vindt deze kist in de hal naast de koffiekamer. Bent u iets kwijt, kom dan eens 

in deze mand kijken. Regelmatig worden alle overgebleven spullen opgeruimd. U wordt daarvan in de 

nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Wanneer u de spullen van een naam voorziet, kunnen de gevonden 

voorwerpen gemakkelijk aan de eigenaar worden teruggegeven.  
 

9.21 Schoolkalender (algemeen) 
Schoolkalender Via het ouderportaal van Parnassys is de schoolkalender zichtbaar. Hierop staan alle vakanties 

en vrije dagen vermeld, evenals festiviteiten en andere bijzonderheden gedurende het schooljaar. 
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B. Jaarkatern 
1. Wie werken er op KBS Pax Christi 
1.1 Directie    
Directeur: Joost Damhuis paxchristi@skolo.nl Jdamhuis@skolo.nl  

Adjunct-directeur: Lilian Bos-Nijhuis paxchristi@skolo.nl Lbos@skolo.nl  

1.2 Leerkrachten 
Groep instroom 1-2 Rita Masselink maandag en dinsdag en ondersteuning op aantal 

woensdagochtenden.                                                                                                            

Ria Boerrigter woensdag en donderdag en ondersteuning op maandag- en 

dinsdagochtend                                                                                                                 

Lilian Bos aantal woensdagen 

Groep 2 combi 3 Karin Kroeze Vrijdagochtend  

Groep 3 Frida Morsink maandagochtend en dinsdag                                                                    

Karin Kroeze woensdag, donderdag                                                                            

Lilian Bos maandagmiddag                                                                                                     

Joost Damhuis vrijdagmiddag 

Groep 4 Theo Sanders maandag-, dinsdag-, woensdag (aantal), donderdag- en 

vrijdagochtend. 

Groep 5 Pascal Liebrand dinsdag-, woensdag, donderdag-, vrijdagochtend                      

Nicole van Tiggele maandagochtend 

Groep 5 combi 6 Linda Krikke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend                                         

Joost Damhuis woensdag en vrijdagochtend 

Groep 7 Anouk Oortman maandagochtend                                                                                   

Jimmy Teunis dinsdagochtend en woensdag                                                                                    

Amy van Harmelen donderdag-, vrijdagochtend 

Groep 8 Ellen Roesink dinsdag-, woensdag, donderdag- en vrijdagochtend                     

Pascal Liebrand maandag en dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 

1.3 Vakleerkrachten 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Marlou Schopman mschopman@skolo.nl 
 

1.4 Onderwijsondersteunend personeel 
Onderwijsassistent: Elena Bunskoek 
Taalondersteuning : Esther Krikke 
Conciërge : René Koller  
Schoonmaaksters: Truus Kalter en Heike Bok  
Vrijwilliger: Brenda Notkamp  
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1.5 Taken 
Interne Begeleider: Nicole van Tiggele  

Plusgroep coördinator: Frida Morsink   

Onderbouw coördinator: Karin Kroeze  

Bovenbouw coördinator: Pascal Liebrand  

Coördinator informatica, communicatie en techniek: Pascal Liebrand en Ria Boerrigter  
Onderwijsassistent: Elena Bunskoek 

Schoolcontactpersoon: Karin Kroeze en Ria Boerrigter  
Meldcodefunctionaris: Karin Kroeze en Joost Damhuis  

Rekencoördinator Pascal Liebrand  
Leescoördinator Linda Krikke en Amy van Harmelen  
Gedragscoördinator: Karin Kroeze  
Identiteitscoördinator: Amy van Harmelen 
Bedrijfshulpverleners: Theo Sanders, Joost Damhuis, Pascal Liebrand, Karin Kroeze, Rita Masselink en Ellen Roesink  
Anti-pestcoördinator: Karin Kroeze 

2.    Onderwijs 
2.1 Vakantierooster extra vrije dagen 

   

 Van Tot en met 

Herfstvakantie 21 oktober 25 oktober 

Kerstvakantie 23 december 3 januari 

Voorjaarsvakantie 17 februari 21 februari 

Carnaval 24 februari 25 februari 

Pasen  13 april 

Tulp/Mei 27 april 5 mei 

Hemelvaart 21 mei 22 mei 

Pinksteren  1 juni 

Zomervakantie  6 juli  14 augustus 

 

Overige vrije dagen en middagen: 
Studiemiddag 23 september   
Studiemiddag 14 oktober   
Sinterklaas 5 december   
Studiemiddag 9 maart    
Goede vrijdag ‘s middags 10 april    
Studiedag 6 mei    
Teamdag 5 juni         
Laatste vrijdagmiddag 3 juli         
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Vakanties/vrije 
dagen 

Data Groep 1  

20.25 x 52 w.  

1053 u 

Groep 2  

23.75 x 52 w.  

1235 u 

Groep 3-8  

25.75 x 52w.  

1339 u 

Studiemiddag 23/9 2 2 2 

Studiemiddag 14/10 2 2 2 

Herfstvakantie 21/10 t/m 25/10 20,25 23,75 25,75 

Sinterklaas 5/12 2 2 2 

Kerstvakantie 21/12 t/m 3/1 40,5 47,5 51,5 

Voorjaarsvakantie 15/2 t/m 25/2 31,25 34,75 36,75 

Studiemiddag 9/2 2 2 2 

Goede Vrijdag 10/4 0 0 2 

Pasen 13/4 5,5 5,5 5,5 

Meivakantie 27/4 t/m 6/5 35 38,5 40,5 

Hemelvaart 21/5 t/m22/5 5,5 9 11 

Pinksteren  5,5 5,5 5,5 

Teamdag 5/6 0 3,5 5,5 

Laatste schooldag 1/7 0 0 2 

Zomervakantie 4/7 t/m 14/8 121,5 142,5 154,5 

Subtotaal  273 318,5 348,5 

Totaal  782 916,5 991,5 
 

Uitgangspunten:  

Groep 1 is alle vrijdagen vrij 

Groep 2 is alle vrijdagmiddagen vrij 

Groep 3-8 : volledig naar school (8.30-14.30 / woensdag 8.30-12.15) 
 

Onderwijstijd per cohort  tot  en met het schooljaar 2019-2020        
Urenoverzicht na afloop schooljaar 2018-2019 

 

Cohort  Nu gr. 8 Nu gr. 7 Nu gr. 6 Nu gr. 5 Nu gr. 4 Nu gr. 3 Nu gr. 2 Nu gr. 1 

12 – 13   785.75        

13 – 14  937,25 797,25       

14 – 15   935,50 935,50 802,75      

15 – 16    940,25 940,25 940,25 814,25     

16 – 17  997,50 927,00 927,00 927,00 796,50    

17 – 18  989,25 989,25 989,25 989,25 913,25 776,75   

18 - 19  994,25 994,25 994,25 994,25 994,25 920,25 783,75  

19 - 20  991,5 991,5 991,5 991,5 991,5 991,5 916,5 782 

Totaal  7571,25 6575,00 5645,00 4716,25 3695,50 2688,50 1700,25 782,00 
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2.2 Gymrooster 
Dinsdag 

09.30 - 10.30 uur groep 8 

10.30 - 11.15 uur groep 3 

‘s middags groepsoverstijgend groepen 4 t/m 7 

12.10 - 13.00 uur Groep A 

13.00 - 13.45 uur Groep B 

13.45 - 14.30 uur Groep C 
 

Vrijdag 

08.30 - 09.30 uur groep 2 in de speelzaal 

09.30 - 10.30 uur groep 3 in de speelzaal 

10.30 - 11.15 uur groep 8 

‘s middags groepsoverstijgend groepen 4 t/m 7 

12.10 - 13.00 uur Groep A 

13.00 - 13.45 uur Groep B 

13.45 – 14.30 uur Groep C 
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3. Resultaten van ons onderwijs 

3.1 Resultaten van de eindtoets PO 
Verwijzingen, doublures en versnellers 

 2017-2018 2018-2019 

Verwijzing Speciale school voor Basis Onderwijs 0 1 

Verwijzing Speciaal Onderwijs 0 0 

Doublures 4 0 

Versnellers 0 0 

 

Cito eindtoets basisonderwijs 

 2017-2018 2018-2019 

Gemiddelde standaardscore 535,7 536,7 

Landelijk gemiddelde standaardscore 535 536,1 
 

3.2 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs 

   2015  2016  2017  2018  2019 

Praktijkonderwijs  0%  4%  0%  0% 0% 

BBL  
BBL met LWOO  

  
11%  

  
12%  

4,5%   
8% 

0% 

KBL   
KBL met LWOO  

23%  16%  
4%  

 0% 8% 27% 

KBL/TL    8% 0% 

TL  16%  30%  39 % 24% 33% 

TL/HAVO    8% 13% 

HAVO  23%  30%  34 % 24% 27% 

VWO  23%   0% 18 % 20% 0% 

VWO+  4%  4%  4,5 %  0% 0% 

  100%  100%  100%  100% 100% 

Van de leerlingen is het afgelopen schooljaar 2018- 2019 93 % naar het Twents Carmel College gegaan en 7 % 

naar VSO Phanta Rhei. 

4. Jaarverslag schooljaar 2018-2019 
Met dit jaarverslag willen we u in het kort een beeld geven van onze organisatie van het afgelopen schooljaar. 
 

4.1 Kwantitatieve gegevens 
Op 1 oktober 2018 telde de school 152 leerlingen, verdeeld over 8 groepen, Op 1 oktober 2018 zullen dat er 
rond de 150 zijn, verdeeld over 7 groepen. 
 

4.2 Onderwijskundige zaken  
Groepsplannen  
In een groepsplan wordt de planning van het onderwijs in de groep in de komende periode beschreven. De 
leerkracht beschrijft hierbij op basis van de leerlijn doelen uit de methode, de specifieke onderwijsbehoeften 
van bepaalde leerlingen waar de leerkracht aandacht aan moet geven, de (pedagogische) aanpak en 
organisatie in de les. Ook komt het einddoel op het groepsplan te staan: de te behalen scores op de 
methodetoetsen en de CITO-scores per subgroep. De groepsplannen waarmee we werken in Plan B2 voldoen 
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niet voldoende aan onze wensen en eisen. Gedurende het schooljaar is gekeken of we de groepsplannen 
zodanig kunnen aanpassen dat ze beter aansluiten bij onze wensen. Dit bleek niet het geval, vandaar dat 
komend schooljaar gebruikt zal gaan worden om hier een goede invulling aan te geven en te stoppen met het 
werken met Planb2. 
 

Leeropbrengsten  
De leerresultaten zijn bekeken en geanalyseerd door de directie en IB. De resultaten hiervan zijn aan het team 
gepresenteerd en hierover is gesproken en er zijn doelstellingen vastgesteld. N.a.v. de analyse is er 
nadrukkelijker gekeken naar de resultaten en zijn er actiepunten geformuleerd.  
 

Muziek  
In de groepen 1 t/m 8 zijn een aantal muzieklessen gegeven door een vakleerkracht muziek. Daarnaast hebben 
de leerlingen van groep 7 een aantal instrumentale lessen gevolgd en hebben de leerlingen van groep 8 
ondersteuning gekregen bij het inoefenen van de dans voor de afscheidsmusical.  
 

Leerlingenzorg  
Met de komst van de nieuwe IB-er Nicole van Tiggele is de structuur rondom de leerlingenzorg is besproken. 
Aanpassingen zijn geformuleerd en vastgelegd en worden meegenomen bij de invulling van de leerlingenzorg 
komend schooljaar.  Diverse toetsen voor het leerlingvolgsysteem zijn vernieuwd of nieuw aangeschaft.  
 

Taal / Lezen  
In 2016 is er een projectaanvraag ‘TaalRijk Losser’ gedaan met een aantal externe partners zoals de bibliotheek, 
taaldocenten van AHa! en Talentuin en schrijvers om creatieve schrijflessen te gaan ontwikkelen en uitvoeren. 
De projectsubsidie is toegekend en dit schooljaar is dit project, onder begeleiding van de Rijnbrink groep, 
worden uitgevoerd op onze school. Gedurende 4 teambijeenkomsten is door een taaldocent informatie 
gegeven over waarmee de leerkracht de lessen creatief schrijven kunnen verrijken. Met de lessuggesties is in 
de groepen gewerkt en de ervaringen zijn besproken in de bijeenkomsten.  
De gemeente losser heeft in samenwerking met De Bibliotheek en alle basisscholen in gemeente Losser een 
vorig schooljaar een aantal leerkrachten opgeleid tot leescoördinator. Linda Krikke en Amy van Harmelen 
hebben namens onze school deelgenomen en voeren sindsdien deze taak op onze school uit. De 
leescoördinatoren richten zich in eerste instantie op lezen. Er is door de leescoördinatoren, in samenwerking 
met het team, een leesplan opgesteld waarmee we gedurende dit schooljaar aan het werk zijn gegaan. Zo zijn 
we gedurende het schooljaar bezig geweest met begin de dag met een boekje en is ook het Tutor lezen weer 
nieuwleven ingeblazen. 
 

Plusgroep 
Zij hebben dit schooljaar meegewerkt aan het project de Greune Deal. 
 

4.3 Schoolorganisatie  
Schoolleidingoverleg  
In het schoolleidingoverleg hebben de directeur, de adjunct-directeur / Intern Begeleider zitting. Middels dit 
wekelijkse overleg zijn beleidsmatige en organisatorische en zaken rondom leerlingenzorg besproken.  
 

Stafoverleg 
In het stafoverlegteam hebben de directeur, de adjunct-directeur, intern begeleider, plusgroepcoördinator en 
de bouwcoördinatoren zitting. In dit overleg is dit schooljaar voornamelijk gesproken over het onderwijskundig 
beleid en de invulling van het bouwoverleg.  
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Teamoverleg  
In het teamoverleg worden organisatorische en onderwijskundige zaken besproken. Gedurende het schooljaar 
heeft er teamoverleg plaatsgevonden in: Bouwoverleg (4 plenair en 8 niet plenaire bijeenkomsten), 2 
studiemiddagen en 2 studiedagen,3 leerlingzorgenvergaderingen, en 3 groepsplan werkmomenten.  
 

Groepsbespreking Iedere 12 weken hebben de Intern Begeleider, directeur en groepsleerkracht de 
vorderingen van de leerlingen besproken in een groepsbespreking. Deze bespreking is onderdeel van de 
zorgstructuur, waarin ook evaluatieweken, leerlingbesprekingen en oudergesprekken zijn opgenomen.  
 

Kwaliteitszorg  
De resultaten van ons onderwijs zijn in ons kwaliteitszorgdocument opgenomen. Naast de uitkomsten van de 
zelfevaluatie vanuit Integraal die in 2015 onder de ouders, het team en leerlingen is afgenomen, zijn o.a. de 
uitkomsten van de leerlingresultaten vanuit het LeerlingVolgSysteem ons onderwijs in dit document 
opgenomen. Van daaruit zijn de plannen voor komend schooljaar geformuleerd. De resultaten zijn besproken 
met de MR en liggen ter inzage bij de directie.  
In november 2018 zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn er door de leerlingen, ouders en 
personeelsleden vragenlijsten ingevuld. De resultaten vanuit de onderzoeken zijn besproken in het team en de 
MR en deze zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op onze school.  
Werkverdelingsplan 
Het werkverdelingsplan is opgesteld en besproken met het team en de MR en door de MR goedgekeurd. 
Taakbeleid Binnen het taakbeleid worden de schooltaken binnen het team goed en evenredig verdeeld. Het 
taakbeleid, waarin de taken van de personeelsleden wordt verdeeld, is met het team en de MR besproken en 
door de MR goedgekeurd.   
Preventiemedewerker In 2017 is er een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt. Vanuit deze inventarisatie is 
een Plan van Aanpak vastgesteld. Deze is besproken met zowel de preventiemedewerker, de directie en de MR. 
In juni 2017 is er een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Vanuit deze inventarisatie is een 
Plan van Aanpak gemaakt, dat is besproken met de MR in het begin van schooljaar en gedurende het schooljaar 
is het plan van aanpak gevolgd.  
 

4.4 Huisvesting  
Er is een inventarisatie geweest van het dak van ons schoolgebouw. Er is vastgesteld, dat dit dak per schooljaar 

2020-2021 wordt vervangen. 

 

4.5 Personeel  
Dit schooljaar is heeft Gerard Arkink afscheid genomen als leerkracht van KBS Pax Christi om te gaan genieten 
van zijn pensioen. Elena Bunskoek heeft dit schooljaar gedurende het schooljaar als onderwijsassistent 
gewerkt.  
 

4.6 Leermiddelen  
Voor de groepen 3 en 4 zijn 12 chromebooks aangeschaft. Er zijn geen nieuwe methodes aangeschaft dit 
schooljaar.  
 

4.7 Scholing  

De onderstaande teamleden hebben een scholing gevolgd afgelopen schooljaar:  
Vervolgcursus voor de BedrijfsHulpVerleners; Theo Sanders, Pascal Liebrand, Joost Damhuis, Rita Masselink, 
Karin Kroeze en Ellen Roesink 
Alle leerkrachten hebben de bijeenkomsten gevolgd vanuit het project ‘creatief schrijven’. 
De cursus omgaan met verschillen is gevolgd door Lilian Bos 
 



 
 

                                                                               
           Schoolgids KBS Pax Christi  

                                                                    Schooljaar 2019-2020  52 
 

4.8 Begeleiding  
In het schooljaar 2018-2019 hebben we ondersteuning of begeleiding gehad van diverse organisaties, o.a. 
vanuit het Samenwerkingsverband WSNS en verschillende dyslexie-instituten. In ons ZorgAdviesTeam hebben 
we samengewerkt met jeugdzorg Overijssel, WIJZ en de JGZ. 
 

5.Plannen schooljaar 2019-2020 

 

5.1 Onderwijskundige plannen  
Hieronder volgt een korte weergave van de plannen, die we het komend schooljaar op onderwijskundig 

gebied hebben. In het strategisch beleidsplan van de stichting zijn de gezamenlijke plannen 

geformuleerd, in het schoolplan (2019-2024) zijn de onderwijskundige plannen van onze school 

vastgelegd. Dit schoolplan is de basis voor de richtinggevende ontwikkeling van onze school.  Van hieruit 
worden de plannen ieder schooljaar aangepast. In het schoolleidingoverleg, het team en de MR zijn 

deze plannen besproken. 

 

Vakgebied/onderdeel Doel Door Periode 

Professionele 
leeromgeving 

Het leren toepassen van zelfreflectie om zo van hieruit van 
jezelf te leren. En het effect van je eigen gedrag te zien in 
een groter geheel. 
Geven en ontvangen van feedback 
 

Klassenconsultatie door directie aantal keren per schooljaar 

Team samen 
met 
IJsselgroep 
 
Directie 

Hele 
schooljaar 
 
 
Hele 
schooljaar 

Analyse data en 
omzetting in 
didactisch handelen. 
 

Groepsplannen: In de groepen 1 t/m 8 opstellen, evalueren 
en bijstellen. 
Leerbelemmeringen en leerstimulans. 
 

Analyseren van de leerresultaten op de vakgebieden. 
Doelstellingen vaststellen voor deze vakgebieden. 
Verbeteren van de leerresultaten. Daarbij gebruik maken 
van het interactief directe instructiemodel in drie niveaus. 
 

Analyse van de data en omzetting in didactisch handelen. 

Team samen 
met 
IJsselgroep 

Hele 
schooljaar 

Vakgebied/onderdeel Doel Door Periode 

Leerlingenzorg Klassenconsultatie voorafgaand aan de groepsbesprekingen IB/team Hele 
schooljaar 

Taal/lezen Naast de projecten invulling geven aan de inhoud geven aan 
het leesonderwijs 
Stimuleren van taal en lezen d.m.v.  
Ontwikkelen en vaststellen van een kwaliteitskaart voor taal 
waarin beschreven is op welke wijze we het taalonderwijs 
kunnen stimuleren. Aandachtspunten hierbij zijn: 
woordenschat; spelling en taalontwikkeling 

Taal/lees-
coördinator 

 

Rekenen Ontwikkelen en vaststellen van een kwaliteitskaart voor 
rekenen  
Werken met en invoeren van met de vernieuwde versie van 
Wereld in Getallen in de groepen 3 t/m 7.  

Rekencoördina
tor 
 

Hele 
schooljaar 
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Muziek Deelname aan project van de muziekschool. Doelstelling: 
Verbetering van het muziekonderwijs middels 
professionalisering en ondersteuning van leerkrachten op de 
basisschool bij het geven van de muzieklessen. Groepen 1 
t/m 8: ondersteuning en begeleiding van de lessen muziek 
door een docent van de muziekschool, Groepen 7 en 8: 
instrumentale lessen, gegeven door docenten van de 
muziekschool. Initiatief: directie 

Directie/team Hele 
schooljaar 

Engels Invoeren van Engels voor de groepen 3 t/m 6 
Doelstelling kinderen van groep 3 t/m 6 kennis laten maken 
met de Engelse taal middels de methode Groove.me, die 
reeds in groep 7 en 8 wordt gebruikt. 

Team Hele 
schooljaar 

Groepsoverstijgend 
werken 

In de ochtenden staan de basisvakken: taal, lezen, 

rekenen centraal. De middagen zullen in het teken 

staan van de creatieve-, de wereldoriënterende 

vakken, begrijpend lezen en Engels. In de middagen 

zal hierbij in de groepen 4 t/m 7 groepsoverstijgend 
gaan werken. Dat willen zeggen, dat we in plaats van 

de 4 groepen in de ochtenden in 3 groepen gaan 

werken. De kinderen worden dan over 3 groepen 
passend bij hun leeftijd verdeeld. Elke middag krijgen 

ze drie vakken, die elk door een andere leerkracht 

(die hier veel feeling mee heeft) gegeven worden. Op 
deze manier kunnen we ook meer gebruik te kunnen 

maken de teamkwaliteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Team Hele 
schooljaar 

Vakgebied/onderdeel Doel Door Periode 

Gesprekkencyclus Invoeren van een nieuwe gesprekkencyclus betreffende de 
ontwikkeling van het kind. Kennismakingsgesprek-
voortgangsgesprek-rapportgesprek 1 vanaf groep 5 in de 
vorm van een driehoeksgesprek rapportgesprek 2 

Start schooljaar: kennismakingsgesprek: Gesprek tussen 
ouder en leerkracht. Met name bedoeld om een goede 
samenwerking tussen ouder en leerkracht te bevorderen. 

November voortgangsgesprek                                     Een 
voortgangsgesprek is een gesprek met een andere insteek 
en een bredere agenda dan een rapportgesprek. Naast de 
voortgang in de cognitieve ontwikkeling van het kind is er 

Team Hele 
schooljaar 
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eveneens aandacht voor de sociale ontwikkeling, de 
aanwezigheid en interesses van de leerling. Dit levert een 
ander gesprek op dan een gesprek dat zich concentreert op 
CITO-scores en resultaten uit de methode-toetsen. Het 
voortgangsgesprek is facultatief.  

Maart rapportgesprek 1 dit gesprek is niet facultatief. Vanaf 
groep 5 in de vorm van een driehoeksgesprek, d.w.z. dat de 
leerling zelf ook aanwezig is. 

Juni rapportgesprek 2 dit gesprek is facultatief. 

De rapportgesprekken gaan, zoals het woord al zegt, over 
het rapport van het kind en daarmee over de ontwikkeling 
op school. De nadruk ligt bij rapportgesprekken op de 
cognitieve ontwikkeling. De leerlingen krijgen per 
schooljaar twee keer een rapport mee naar huis. 

Groep 8 hanteert de volgende 
cyclus: kennismakingsgesprek bij de start van het 
schooljaar- voortgangsgesprek in november 
- verwijzingsgesprek voortgezet onderwijs in februari. 
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5.2 Organisatorische plannen  
Hieronder geven we in het kort aan, welke plannen we dit schooljaar op organisatorisch gebied hebben. 

Vakgebied/onderdeel Doel Door Periode 

Leerlingen Leerlingen meer betrekken bij de vormgeving van ons 
onderwijs middels leerlingenpanel 

Directie Hele schooljaar 

Ouders Versterken van de structurele contacten door de school / 
de leerkrachten met de ouders over de ontwikkeling van 
hun kind - bevorderen van ouderparticipatie - organisatie 
van workshops waarin we informatie geven over het 
onderwijs (tijdens de algemene informatieavond)  
Ouderpanel verder invoeren na experiment van afgelopen 
jaar. 

Directie/team Hele schooljaar 

Organisatie structuur 12 keer per jaar een managementoverleg 
 
3 keer stafoverleg  
 
 
 
6 keer overleg coördinatoren  
 
 
10 plenaire vergaderingen inclusief bouw 
4 studiemiddagen  
1 studiedag SKOLO 
Bijeenkomsten m.b.t. ondersteuning groepen en 
leerlingenzorg  

Directie/IB 
 
Directie/IB/Bou
w- en plusgroep 
coördinatoren 
 
Directie/coördin
atoren 
 
Hele team 
Hele team 
Hele team 
IB/Directie 

Hele schooljaar 
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6.Ouders als partner 

6.1 Samenstelling MR   
Oudergeleding:                Mevr.  C. Jochem voorzitter 

Dhr.  P. Funcke (verkiesbaar) 

Personeelsgeleding:                       Mevr.    R. Boerrigter  

                      Mevr.    E. Roesink            

Adviseur:                                 Dhr.       J. Damhuis  
 

6.2 Afvaardiging GMR 
Oudergeleding:                Dhr.  P. Funcke (verkiesbaar) 

Personeelsgeleding:                                Mevr.    N. van Tiggele 
 
 
 
 

6.3 Samenstelling Ouderraad   
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:  
Dhr. S.Gervink    Voorzitter  

Mevr. M. Olde Hanter  Secretaris  

Mevr . A. Beltman  Penningmeester 

Mevr. J. Olde Hanter  Penningmeester 

Daarnaast diverse commissieleden 

Contactgegevens van de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website van de 

school. Voor vragen over de activiteiten van de oudervereniging, kunt u contact opnemen met een van 
de leden van het dagelijks bestuur. Vergaderdata: zie schoolkalender. 

7.Bestuur 
Het bevoegd gezag is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (www.skolo.nl). Onder dit 
bestuur vallen in totaal vijf basisscholen: De Verrekijker, De Martinus, Veldzijde en De Wegwijzer in Losser 
en Pax Christi in Overdinkel.   
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de algemene directie. Vanuit het bestuursbureau 

van de stichting ondersteunt de algemene directie samen met het stafbureau de scholen op alle 

beleidsterreinen.   

Het OBT (Onderwijs Bureau Twente) verleent zowel aan de scholen als aan de Stichting administratieve 
ondersteuning.   

8 Externe personen en instanties 
Rijksinspectie van het onderwijs 
Inspectie van het onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 10048 
8000 GA ZWOLLE 
Tel.: 038-4257820 
Landelijk nummer: 
088-6696060 
pozwolle@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

mailto:pozwolle@owinsp.nl
http://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 0900-1113111  
 

GGD Regio Twente; afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Nijverheidstraat 30 
7511 JM Enschede 
Tel.: 0900 - 333 888 9 
www.ggdtwente.nl 
Schoolverpleegkundige: Annet Loohuis 
 
Afdeling WIJZ van de gemeente Losser (één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen en verzoeken 
op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) 
Gemeente Losser 
Raadhuisplein 1 
7581 AG Losser 
wijz@lossr.nl 
Tel.: 053-5377400 
 

Vertrouwenspersoon SKOLO  
Mevr. A. Overbeek 
Lonnekerspoorlaan 226        
7523 ND  Enschede 
www.burooverbeek.nl 
anne@overbeek.nl       
Tel.: 06 - 30 64 25 68 
 

Leerplichtambtenaar/ RMC-medewerker gemeente losser 
a.rollema@oldenzaal.nl 
Tel.:0541-588376 06-13527269 
Bezoekadres: gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal 
Tel.: 0541-588111 
www.oldenzaal.nl 
 

Veilig Thuis, Overijssel regio Twente 
Bornsestraat 5 
7556 BA Hengelo 
www.vooreenveiligthuis.nl 
Tel.: 0800-2000  
 

Mediant 
Afd. jeugd ( 0 – 22 jaar ) 
Postbus 3582 
7500 DN Enschede 
Raiffeisenstraat 44 
7514 AM  Enschede 
Tel.: 053 - 4881820 

http://www.ggdtwente.nl/
mailto:wijz@lossr.nl
http://www.burooverbeek.nl/
mailto:anne@overbeek.nl
mailto:a.rollema@oldenzaal.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Kindertelefoon  
Tel.: 0800 - 0432 (gratis) 
Tel.: 0546 - 823232 
 

Opvoedtelefoon 
Tel.: 06 - 8212205 
 

Onderwijstelefoon 
0800-1608 
Ma. t/m vr. van 12.00 –17.00 uur gratis 
De onderwijstelefoon luistert, informeert en adviseert. 
Kinderopvang, BSO en Peutereducatie 
Columbus Junior 
Locaties in Losser – 
BSO locatie tegenover De Verrekijker 
www.columbus-junior.nl 
Tel.: 0548-632300 
 

Kinderopvang Losser 
BSO Sietse in basisschool De Martinus 
BSO Niels Holgersson in basisschool Veldzijde 
VVE Calimero bij Basisschool de Wegwijzer 
www.kinderopvang-losser.nl 
Tel.: 06-2074654506 - 2074 6545 
 

Humankind-kinderopvang 
Kindcentrum Ocarina 0-12 jaar BSO in basisschool Pax Christi Christi in Overdinkel 
www.humankind.nl 
Tel.: 053-7009884 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.columbus-junior.nl/
http://www.humankind.nl/
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Bijlage 1. Formulier instemming schoolgids KBS Pax Christi 
 

School:  KBS Pax Christi 

Adres:    Hoofdstraat 68 

Postcode/plaats:  7586 BV Overdinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdinkel, september 2019     Origineel getekend exemplaar bij directie ter 
inzage  

 

Verklaring 
 

Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van de bovengenoemde school in te stemmen met de 

schoolgids voor schooljaar 2019-2020. Namens de MR: 

Handtekening: 

 

Naam: C. Jochem 

 

Functie: Voorzitter 

 

Verklaring 
Hierbij verklaart het schoolbestuur van SKOLO in te stemmen met de schoolgids voor schooljaar 2019-

2020. Namens schoolbestuur: 

Handtekening: 

 

Naam: R. Everink 

 

Functie: Algemeen directeur bestuurder 

 


