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“ Wij vinden dat je de wereld onbevangen moet ontdekken.”
”Samen sterk in Onderwijs”

Schoolgids KBS Pax Christi Jaarkatern 2022-2023

JAARKATERN 2022-2023
In dit jaarkatern informeren wij u graag over de actuele en praktische zaken in aanvulling op onze schoolgids.
U vindt hierin achtereenvolgens:
1. Personeel: groepen & taken
2. Schooltijden, vakanties, vrije dagen en gymrooster
3. Resultaten van ons onderwijs
4. Jaarverslag 2021 2022
5. Aanvullingen schoolgids 2019-2023
6. Jaardoelen 2022-2023
7. Ouders als partners van de school
8. Belangrijke telefoonnummers
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1.Personeel: Wie werken er op school
Directeur: Joost Damhuis
Adjunct-directeur: Lilian Bos-Nijhuis
Leerkrachten:
Ria Boerrigter
Lilian Bos
Laura Brunink
Joost Damhuis
Lieke Haarman
Amy van Harmelen
Erna Kroep
Karin Kroeze
Pascal Liebrand
Rita Masselink
Manuela Stoverinck
Anouk Oortman
Nicole van Tiggele
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Thomas Groeneveld

Intern begeleider:
Nicole van Tiggele

Leescoördinator:
Amy van Harmelen

Conciërge:
René Koller

Onderwijsassistent:
Kerles Yousef
Dawinja Nijkamp

Identiteitscoördinator:
Amy van Harmelen

Schoonmaakster:
Heike Bok

Gedrag & Anti−pest coördinator:
Karin Kroeze

Vrijwilligster:
Brenda Notkamp

Taalondersteuning:
Dawinja Nijkamp
Bouwcoördinator
Onderbouw: Karin Kroeze
Bovenbouw: Pascal Liebrand
Plusgroep−coördinator:
Amber Schopman
ICT−coördinator:
Ria Boerrigter
Pascal Liebrand

Schoolcontactpersoon:
Ria Boerrigter
Karin Kroeze
School-meldcodefunctionaris:
Karin Kroeze
Bedrijfshulpverlener:
Joost Damhuis
Pascal Liebrand
Karin Kroeze
Rita Masselink

Rekencoördinator:
Pascal Liebrand
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Ochtend

Woensdag

2. Schooltijden, vakanties, vrije dagen en gymrooster 2022-2023
Schooltijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Vakantierooster 2022- 2023:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Koningsdag+ vrijdag na Koningsdag
Pasen
Tulp/Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

8:30 – 14:00
8.30 − 14.00
8.30 – 14.00
8.30 − 14.00
8.30 − 14.00

Van
Maandag 17 oktober
Maandag 26 december
Maandag 20 februari
Maandag 28 februari
Donderdag 27 april
Maandag 1 mei
Donderdag 18 mei
Maandag 24 juli

Tot en met
Vrijdag 21 oktober
Vrijdag 6 januari
Dinsdag 21 februari
Vrijdag 4 maart
Vrijdag 28 april
Maandag 10 april
Vrijdag 5 mei
Vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Vrijdag 1 september

Overige vrije dagen en middagen:
Studiedag
Studiedag
Studiemiddag
Studiemiddag
Teamdag
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Vrijdag 9 september
Woensdag 5 oktober
Maandag 6 maart
Maandag 26 juni
Vrijdag 16 juni
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Gymrooster:
Dinsdag door groepsleerkracht:
08.30 - 09.15 uur groep 7
09.15 - 10.00 uur groep 4
10.00 - 10.45 uur groep 5
10.45 - 11.30 uur groep 3
12.30 - 13.15 uur groep 6
13.15 - 14.00 uur groep 8

Vrijdag door vakleerkracht:
08.30 - 09.15 uur groep 8
09.15 - 10.00 uur groep 5
10.00 - 10.45 uur groep 4
10.45 - 11.30 uur groep 6
12.30 - 13.15 uur groep 3
13.15 - 14.00 uur groep 7

(Rooster onder voorbehoud van wijzigingen. Zodra definitief rooster gereed is, communiceren we dit met ouders)
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3. Resultaten van ons onderwijs
Verwijzingen, doublures en versnellers:
Verwijzing Speciale school voor Basis Onderwijs
Verwijzing Speciaal Onderwijs
Doublures
Versnellers

2017-2018
0
0
4
0

2018-2019
1
0
0
0

2019-2020
1
0
0
0

2020-2021
1
0
0
0

2021-2022
0
1
0
0

2017-2018
535,7
535

2018-2019
536,7
536,1

2019-2020
n.v.t.
n.v.t.

2020-2021
531
535

2021-2022
526,5
534,8

Cito eindtoets basisonderwijs:
Gemiddelde standaardscore
Landelijk gemiddelde standaardscore

Van de leerlingen is in schooljaar 2021-2022 92,9 % (13 leerlingen) naar het Twents Carmel College gegaan en 7,1 % (1 leerling) naar SGM Erasmus
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4. Jaarverslag schooljaar 2021−2022
Met dit jaarverslag willen we u in het kort een beeld geven van onze organisatie van het afgelopen schooljaar.
Belangrijk om vooraf te vermelden:
In februari 2020 brak het Covid – 19 virus uit in Nederland. Half december 2021 belandden we in de derde golf van dit virus, waardoor de scholen kerstvakantie met een
week werd verlengd. Het Covid virus trof tijdens de derde golf ook veel leerlingen, waardoor kinderen in quarantaine moesten (soms zelfs hele klassen) en dat de kinderen
schoolopdrachten maakten via les op (afstand (Google Classroom)
Kwantitatieve gegevens:
Op 1 oktober 2021 telde de school 147 leerlingen, verdeeld over 8 stamgroepen. Op 1 oktober 2022 zullen dat er rond de 165 zijn, verdeeld over 8 stamgroepen.
Schoolorganisatie:
Schoolleiding overleg
MT-overleg
Directie /IB
Teamoverleg

Groepsbesprekingen

Leerling panel
Kwaliteitszorg

In het schoolleidingoverleg hebben de directeur, de adjunct-directeur zitting. Middels dit wekelijkse overleg zijn beleidsmatige en
organisatorische zaken besproken.
In het MT-overleg hebben de directeur, de adjunct-directeur en de intern begeleider zitting. In dit overleg is dit schooljaar voornamelijk
gesproken over het onderwijskundig beleid en zaken rondom leerlingenzorg.
In het teamoverleg worden organisatorische en onderwijskundige zaken besproken. Gedurende het schooljaar heeft er teamoverleg
plaatsgevonden in: 12 plenaire teamvergaderingen, 5 studiemiddagen en 2 studiedagen. I.v.m. Covid 19 heeft een aantal van deze momenten
online plaatsgevonden.
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, leerling besprekingen en oudergesprekken
zijn opgenomen. Deze hebben allen plaatsgevonden dit schooljaar.
Om leerlingen meer betrekken bij de vormgeving van ons onderwijs is het leerling panel dit school jaar 3 keer bij elkaar geweest onder leiding
van de directeur.
De resultaten van ons onderwijs zijn in ons kwaliteitszorgdocument opgenomen.
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Onderwijskundige zaken :
Jaarlijks terugkerende onderwijskundige zaken
Leerlingenzorg
Voorafgaand aan de groepsbesprekingen hebben er klassenconsultaties plaatsgevonden door directie en IB.
Diverse toetsen voor het leerlingvolgsysteem zijn vernieuwd of nieuw aangeschaft.
Groepsplannen
In een groepsplan (van Parnassys) 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 het einddoel staat in het groepsplan: de te behalen scores op de
methodetoetsen en de CITO-scores per subgroep.
Leeropbrengsten
De leerresultaten zijn bekeken en geanalyseerd door de directie en IB. De resultaten hiervan zijn aan het team gepresenteerd, 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
We hebben deelgenomen aan het 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.
Onderwijskundige zaken in 2021 -2022
Analyse data en
Samen met de IJsselgroep zijn we als team verdergegaan met de groepsplannen: In de groepen 1 t/m 8: opstellen, evalueren en bijstellen.
omzetting in
Leerbelemmeringen en leerstimulans bepalen. Analyseren van de leerresultaten op de vakgebieden. Doelstellingen vaststellen voor deze
didactisch
vakgebieden. Verbeteren van de leerresultaten. Analyse van de data en omzetting in didactisch handelen. Informatie gekregen over het werken
handelen
met streefniveaus en functioneringsniveaus.
Instructie
Bewegend Leren
Kwaliteitskaarten

Samen met de IJsselgroep zijn we als team bezig geweest met instructiegeven volgens het EDI-model. We hebben de eerste stappen het lesdoel,
voorkennis ophalen en instructievaardigheid behandeld en passen deze toe in ons dagelijks handelen.
Teamscholing leergang bewegend leren (wat houdt dit in, hoe pas ik dit toe?) en hebben dit verankerend in ons onderwijs.
We hebben kwaliteitskaarten opgesteld voor de vakken rekenen en spelling. Hierdoor willen we zorgen voor een ononderbroken ontwikkellijn;
Verbeteren van de didactische kwaliteiten in de school; Eenduidig handelen tijdens een les; Eenvoudig afspraken kunnen vinden en kunnen
handelen naar deze afspraken.
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Huisvesting:
Dit schooljaar hebben we een nieuw dak op ons schoolgebouw gekregen. Tevens zijn er luchtbehandelingskasten geplaatst in alle klaslokalen.
Personeel:
Dit schooljaar hebben Lisette Kroep, Linda Krikke EN Elena Bunskoek afscheid genomen om hun loopbaan elders voort te zetten.
We hebben via sollicitatieprocedures nieuwe leerkrachten geworven met dienstverband tot 31 juli. In april 2022 is er een nieuwe procedure gestart voor leerkrachten
voor schooljaar 2022-2023. Hierbij zijn 3 leerkrachten benoemd en 1 onderwijsassistent.
Leermiddelen:
Er zijn 30 Chromebook, 2 iPads en voor een kleutergroep 1 nieuw digibord aangeschaft.
Er is nieuw kleuterspelmateriaal aangeschaft.
We hebben nieuwe leesboeken voor het leesatelier aangeschaft en een bibliotheek voor personeel (NPO)
Scholing:
De onderstaande teamleden hebben een scholing gevolgd afgelopen schooljaar:
Alle leerkrachten hebben de studiemomenten: EDI en Analyse data en omzetting in didactisch handelen gevolgd.
In het kader herregistratie schoolleidersregister hebben Joost Damhuis en Lilian Bos “Leidinggeven aan verandering” en de module “Persoonlijk leiderschap”.
Joost Damhuis, Lilian Bos en Nicole van Tiggelen hebben een scholing gevolgd visitatie, review en audits en komend schooljaar gaan zij hiermee verder.
Tevens zijn er door teamleden diverse workshops gevolgd bij de SKOLO Academie: Kind-gesprekken, rekenen met WIG, Bootcamp spelling.
SKOLO-studiedag thema talenten en daarnaast workshops op diverse vakgebieden.
4 Collega’s hebben de Bhv-cursus dit jaar gevolgd bij Velco opleidingen

Begeleiding:
We hebben ondersteuning of begeleiding gehad van diverse organisaties, o.a. vanuit het Samenwerkingsverband WSNS en verschillende dyslexie-instituten. In ons Zorg
Advies Team (ZAT) hebben we samengewerkt met jeugdzorg Overijssel, WIJZ en de JGZ.
Onze school is betrokken bij “Samen 14”, dit is een pilot over interprofessioneel werken.
De leerlingen die uitstromen uit groep 8 (2021-2022) hebben voldoende onderwijsuren (>7520 uur) gemaakt. Bij de directie ligt het uren / cohortenmodel ter inzage.
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5. Aanvullingen schoolgids 2019-2023
Gewijzigd beleid met ingang van schooljaar 2022-2023:
Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage worden bijvoorbeeld op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, schoolreisjes,
bezoeken aan musea, excursies en sportdagen gerealiseerd en is er een bijdrage voor het schoolkamp van de leerlingen in groep 8. De hoogte van de ouderbijdrage wordt
jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Komend schooljaar is de ouderbijdrage €35,00 per leerling. Voor leerlingen die gedurende het schooljaar op
school starten, is de bijdrage aangepast. De oudervereniging legt jaarlijks tijdens een startbijeenkomst verantwoording af aan de ouders over de besteding van de
ouderbijdrage. Kinderen worden niet uitgesloten van deelname als deze bijdrage niet betaald wordt. Dit is bij wet vastgelegd. Indien de bijdrage door veel ouders niet
wordt betaald, kan dit gevolgen hebben voor de activiteiten die de Ouderraad organiseert.
Notitie extreme weersomstandigheden
SKOLO hanteert de "notitie extreme weersomstandigheden”. In deze notitie willen we aangeven hoe wij als Pax Christi en SKOLO in een voorkomend geval gaan handelen
zodat ouders, medewerkers en leerlingen tijdig op de hoogte zijn van te nemen maatregelen. In deze notitie beschrijven wat we gaan doen als er een code rood door het
KNMI wordt afgegeven en indien er een periode van extreme hitte is. Deze notitie is opvraagbaar bij de directie en in het nieuwe schooljaar beschikbaar op de website van
onze school.
Schoolaanwezigheid
In de schoolgids 2019-2023 wordt gesproken over schoolverzuim. In nieuwe stukken spreken we over schoolaanwezigheid. Schoolaanwezigheid toont de noodzaak om ook
te kijken naar jongeren die geoorloofd wegblijven van de lessen, en waar het verzuim net zo problematisch is als bij jongeren die ongeoorloofd verzuimen. Het gaat dan om
jongeren die moeite hebben om naar school te gaan, geen sociaal netwerk hebben en geen stip op de horizon waar ze naartoe kunnen werken. Zij melden zich ziek, worden
niet geregistreerd en krijgen daardoor niet de aandacht en hulp die ze nodig hebben.
Toelatingsbeleid
Onze school heeft toelatingsbeleid. Hierin staat beschreven wanneer leerlingen op onze school wel of niet worden toegelaten. Het niet toelaten van leerlingen is gebonden
aan wet en regelgevingen schoolbeleid. Onze school herziet het huidige toegangsbeleid. Naar verwachting wordt dit in het najaar van 2022 door team en MR vastgesteld.
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6.Plannen schooljaar 2022-2023
Onderwijskundige plannen
Hieronder volgt een korte weergave van de plannen, die we komend schooljaar op onderwijskundig gebied gaan uitvoeren. In het strategisch beleidsplan van de
stichting zijn de gezamenlijke plannen geformuleerd, in het schoolplan (2019-2023) zijn de onderwijskundige plannen van onze school in hoofdlijnen vastgelegd. Dit
schoolplan is de basis voor de richtinggevende ontwikkeling van onze school. Van hieruit worden de plannen ieder schooljaar aangepast.
Dit schooljaar hebben we gekozen voor de volgende vier thema's:
1. Samenwerken aan schoolplanontwikkeling,
2. Kwaliteitskaarten
3. Dynamische schooldag voor leerling en leerkracht,
4. Op weg naar IKC.
Op weg naar een IKC
Deze plannen hebben we SMART uitgewerkt, zodat we door kleine stappen grote successen kunnen vieren.

Dynamische schooldag voor
leerling en leerkracht
Dit schooljaar trainen we ons in het
verzorgen van een dynamische
schooldag voor de leerling en de
leerkracht door:
Bewegen tussen leren;
Goed leren bewegen.
Bewegen tijdens leren;
Bewegen om te leren.

Samenwerken aan
schoolplanontwikkeling
Aan het einde van het schooljaar is
het nieuwe schoolplan gereed. Dit
plan is opgesteld vanuit teamwork
waarbij alle talenten van
medewerkers worden ingezet. Door
bezig te gaan met de
schoolontwikkeling versterken we
ook ons team.

We doen dit om onszelf en onze
leerlingen fysiek en mentaal, vitaal te
houden.

Aan het eind van het schooljaar
hebben we samen met Human Kind
Ocarina de kaders duidelijk voor
samenwerken in een Integraal
Kindcentrum in ons schoolgebouw.
Hierbij ontstaat een ononderbroken
ontwikkellijn voor kinderen van 0-13
jaar

Kwaliteitskaarten
Zorgen voor een ononderbroken ontwikkellijn voor
onze kinderen.
Verbeteren van de didactische kwaliteiten van de
leerkrachten.
Eenduidig handelen tijdens de les door leerkrachten.
Afspraken kunnen vinden en er naar kunnen handelen.
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7. Ouders als Partner
MR
Onze MR is samengesteld uit twee ouders Tim Meijerink (voorzitter) en Ruth Struijk en twee personeelsleden Ria Boerrigter en Pascal Liebrand.
GMR
In de GMR wordt de Pax Christi vertegenwoordigd door een personeelslid Pascal Liebrand en een ouder uit de MR Tim Meijerink.
OR
Voorzitter
Jeske Schoof
Secretaris
Ruth Vriesema & Cindy Waage
Penningmeester
Anouk Beltman & Jorieke Olde Hanter
Daarnaast diverse commissieleden
Verkeersouder
Cindy Waage (aanspreekpunt)
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.
Bestuur
Het bevoegd gezag van onze school is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). Onder dit bestuur ressorteren vijf basisscholen: Pax Christi, Veldzijde,
De Verrekijker, De Martinus en De Wegwijzer. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en bestaat uit een toezichthoudend bestuur en een directeurbestuurder.
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. Het bestuursbureau van de stichting ondersteunt de scholen op alle beleidsterreinen. Het
OBT (Onderwijs Bureau Twente) verleent zowel aan de scholen als aan de stichting financiële en administratieve ondersteuning.
De directeur-bestuurder van SKOLO is Robert Everink, bereikbaar via het bestuursbureau 053 5364271 of reverink@skolo.nl. De voorzitter van het bestuur is bereikbaar via
voorzitter@skolo.nl. Voor meer informatie over het bestuur en de bezetting van het bestuursbureau verwijzen wij u naar onze website skolo.nl
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8. Externe personen en instanties
Inspectie van het onderwijs
Kantoor Zwolle
Postbus 10048
8000 GA ZWOLLE
Tel.: 038-4257820
Landelijk nummer: 088-6696060
pozwolle@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111
Vertrouwenspersoon SKOLO
Mevr. A. Overbeek
Postadres Lobbenslaghorst 8, 7531 MB Enschede
Bezoekadres Jan Tinbergenstraat 240, 7559 ST Hengelo
(Campus Business Center)
Tel.: (06) 30 64 25 68
info@burooverbeek.nl
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
Afdeling WMO van de gemeente Losser
Gemeente Losser
Raadhuisplein 1 7581 AG Losser
Tel.: 053-5377400
wijz@losser.nl
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GGD Regio Twente; afdeling Jeugdgezondheidszorg
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Tel.: 0900 - 333 888 9
www.ggdtwente.nl
Schoolverpleegkundige: Laura Oude Vrielink
Veilig Thuis, Overijssel regio Twente
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
Tel.: 0800-2000
www.vooreenveiligthuis.nl
Mediant
Afd. jeugd ( 0 – 22 jaar )
Postbus 3582
7500 DN Enschede
Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede Tel.: 053 - 4881820

Humankind-kinderopvang
Kindcentrum Ocarina 0-12 jaar BSO in basisschool Pax Christi
in Overdinkel
Tel.: 053-7009884
www.humankind.nl

Kindertelefoon
Tel.: 0800 - 0432 (gratis)
Tel.: 0546 – 823232

Logopediepraktijk Losser
Logopedist (aan school) Jeanette Pastoor
www.logopediepraktijk−losser.nl
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Kinderopvang, BSO en Peutereducatie Columbus Junior
Locaties in Losser – BSO-locatie tegenover De Verrekijker
Tel.: 0548-632300
www.columbus-junior.nl
Kinderopvang Supertof
BSO in basisschool De Martinus
BSO in basisschool Veldzijde
VVE Calimero bij Basisschool de Wegwijzer
www.kinderopvang-losser.nl

Bijlage 1. Formulier instemming schoolgids jaarkatern schooljaar 2022 − 2023
School:
Adres:
Postcode/plaats:

KBS Pax Christi
Hoofdstraat 68
7586 BV Overdinkel

Verklaring
Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van de bovengenoemde school in te stemmen met de schoolgids jaarkatern voor schooljaar 2022-2023. Namens de MR:
Handtekening:
Naam: T. Meijerink

Functie: Voorzitter MR

Hierbij verklaart het schoolbestuur van SKOLO in te stemmen met de schoolgids jaarkatern voor schooljaar 2022-2023. Namens schoolbestuur:
Handtekening:
Naam: R. Everink

Functie: Directeur- bestuurder

”Samen sterk in Onderwijs”

Schoolgids KBS Pax Christi Jaarkatern 2022-2023

