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í Een woord vooraf

1.1 Het openhaar onderwijs

De Openbare Dalton Basisschool Het Stroink maaktdeel uit van Consent.
Consent is de grootste onderwijsorganisatie in Enschede vooralle openbare basisscholen en
scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

Consent heefteen duidelijk doel:
WIwillen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschilmaakt. Het is onze mrssr'e om
kinderen een stevige basis fe bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te
kunnen functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in
samenhang met houdingen, motivaties en beeldvorming. Waarmee kinderen in staat zijn om te
venuoorden: wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik.
Onze merkbelofte luidt:

' Qe ef o ws J e taLewt, je er rjgt e y e ew t o ek olvst v o oy te rvLg' .

Meer info hierover is te vinden op https//www.consentscholen.nl/consenilonze collectieve ambitie

Een kind blijft over het algemeen voor een periode van acht jaar op de basisschool.
Uw kind wordt dus acht jaar toevertrouwd aan de zorg van de mensen die er werken.
Dit is een belangrijk deel van het kinderleven, u kiest een basisschool dan ook zorgvuldig uit.

ODBS Het Stroink is een basisschool, die de kinderen de mogelijkheid biedt zich door
Daltononderwijs op een maximale manier te ontplooien. Ook worden de kinderen voorbereid op
een moderne, democratische en multiculturele samenleving.
Wij leren de kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te werken en
eigen keuzes te maken. Daarnaast besteden wij aandacht aan het leren samenwerken en
digitalisering.

ODBS Het Stroink bereidt de kinderen daarnaast ook voor op het voortgezet ondenruijs.
De inzet en deskundigheid van ons team maken ODBS Het Stroink tot een schoolwaar ieder
kind, elke leerkracht en elke ouder met plezier naar toe gaat.

ln deze schoolgids leest u op welke wijze er vorm en inhoud wordt gegeven aan de organisatie
en de onderwijskundige activiteiten op ODBS Het Stroink.
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llse Rekers als directeur Geesje Huisman als locatieleider

vormen samen de directie.

1.2 Waarom een schoolgids?

De schoolgids informeert ouders. Het is dus een hulp bij het maken van een weloverwogen
schoolkeuze. De schoolgids laat zien, wat ouders van ODBS Het Stroink mogen verwachten.
Op school hebben we een schoolplan, waarin beschreven staat welk onderwijs we geven en hoe
we ons de komende jaren verder willen ontwikkelen. Dit schoolplan kunt u op school inzien.

Deze schoolgids bevat informatie over:
- de doelen van het ondenrijs en de resultaten die bereikt worden
- hoe het ondenruijs is ingericht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
- de ouderbijdrage
- de klachtenregeling
- verlofaanvragen
- belangrijke zaken voor het komende schooljaar (o.a. lestijden, vakanties, namenlijsten)

Ouders ontvangen de schoolgids in ieder geval bij inschrijving van hun kind(eren).
Ook wordt de schoolgids op de website gezet zodat u hem daar kunt lezen. Eventuele
wijzigingen m.b.t. de schoolgids worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.
De nieuwsbrieven verschijnen om de week op donderdag en worden via Social Schools
verstuurd.
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2 ODBS Het Stroink stelt zich voor

2.1 ODBS HetStroink

ODBS Het Stroink is sinds 20 mei 1998 Daltonschool.
ledere 5 jaar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging getoetst of wij het Dalton predicaat
mogen houden. ln 2015 hebben we een verlenging van vijf jaar gekregen. We zouden in april
2020 de Dalton visitatie gehad hebben. Maardoor de corona heeft dit niet door kunnen gaan. De
volgende visitatie vindt waarschijnlijk plaats in schooljaar 2020-2O21.
Sinds maart 2013 zijn we ook in het bezit van het certif icaat van CBOO, we zijn dus een echte
openbare school!

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettige werk- en leefomgeving zien wij als één
van de sterke punten van ons onderwijs. Binnen het Daltononderwijs wordt een krachtig beroep
gedaan op de vijf pijlers:

l/oruUor&lfrh( zolíchrírla( eanctruráh2, offwnuU't q'aílifrb

Deze pijlers zijn ook van groot belang in het voortgezet onderwijs, waar inzet, een goede
werkhouding, goed kunnen plannen en uitvoeren van taken, een grote invloed hebben op het
uiteindelijk wel of niet slagen van de leerling.

ODBS Het Stroink is een openbare school. Openbaar onderwijs is toegankelijk vooralle
kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.
We geven aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen
zoals die voorkomen in onze samenleving.

ODBS Het Stroink heeft niet alleen aandacht voor de leervaardigheden van kinderen, maar ook
voor de sociaal-emotionele, creatieve en motorische vaardigheden.
Voor deelname aan de samenleving, nÍ als kind en later als volwassene, zijn al deze
vaardigheden belangrijk. Communicatie is een belangrijke voonruaarde om te participeren in de
samenleving.
Taalontwikkeling heeft daarom prioriteit.
ODBS Het Stroink werkt in het schooljaar 2020-2021 met 5 groepen.

2.2 Plattegrond meÍ ODBS HetStroink en PSZDe Kabouters
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Namen en adressen

ODBS HetStroink:

Consent:

Directeur:
Locatie leider:

Het Stroink 66.7*2 GT Enschede. I 0534766581
lnfo: hetstroink@consentscholen. nl
Website: www. hetstroink.nl
www.f acebook. com/O DBS HetStroin k/
www. instag ram .com /odbshetstroink/

Postbus 40042
7504 RAEnschede.
a 053-4884444
Bezoekadres: Het Tromphuis
M.H. Tromplaan 47.
7513 AB Enschede
www .nl

llse Rekers
Geesje Huisman
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aandag

I'
insdag

f*"
sdag

I'
onderdag

friloao
Groep 112 uf Nienke

t.,

uf Nienke uf Nienke uf Marloes lJuf Nienke

louderschaRsverlof
Groep 3 uf Marloes

I
uf Marloes uf Vanka uf Vanka

I
uf Marloes

Groep 4 uf Karolien

I
uf Karolien uf Marijke uf Marijke

I
uf Marijke

Groep 5/6 lMeneer lMeneer lMeneer lMeneer lMeneer Angelo/

lAnselo lAnselo lAngelo lnnseto prt e"tri"i"-

Groep 7/B uf Dafne uf Dafne

Iuf 
Karorien 

I
uf Karolien uf Dafne

Juf Patricia
lOndersteunt 

in de 5/6 combinatie

Juf Mariëlle
lOndersteuntin 

de groepen 1l2en 3 en 4

Personeel met andere taken ma di WO do VT

llse Rekers Directeur X x x

Geesje Huisman Locatieleider en lntern
begeleider en
vertrouwenspersoon

x X X X

Patricia Tonnema Onderwijsassistent X x X x x

Marielle Baveld Onderwijsassistent X X X

Natalie Cretier Ondersteuning groep 1/2 x

Mandy Bos Ondersteuning lezen X

Gulendem Sahin Ondersteuning groepen X

Tamara Heskamp Website/lCT X

Nienke Hofstede Vertrouwenspersoon X X X

Loes Nieuwkerk-Loohuis Vakleerkracht gym X

Eva Mischker Administratie X

Curry Kalayci Conciërge X X
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3 Waar staat de schoolvoor?

3.1 Het pedagogische klimaat

De vijf pijlers van het Daltononderwijs:

l/unrtnril@A(zolftadihiloreaneilotÁV,offu ttAvorrcfOndi,

Deze vijf pijlers geven de kinderen duidelijkheid en bieden ook, voorzover ze dat aan kunnen, de
mogelijkheid om voor een deel verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces.
Maar er gelden ook regels. Die regels belemmeren de kinderen
niet in hun ontwikkeling. lntegendeel, zij bieden de kinderen duidelijkheid en houvast. Binnen
deze regels zijn de kinderen vrij. Als blijkt dat een kind de verantwoordelijkheid niet aan kan,
wordt het extra begeleid door de leerkracht. De kinderen worden gestimuleerd om samen te
werken en elkaar te helpen. Daltononderwijs zorgt voorsociaalvaardige kinderen die voor
zichzelf op kunnen komen, maar ook rekening houden met elkaar. Binnen het Daltononderwijs is
het belangrijk dat kinderen verdraagzaam ztln t.o.v. elkaar.
Ze vinden het normaal om elkaar te helpen. Ze zijn in elkaar geihteresseerd en accepteren
elkaar.
Onze missie is daarom:

" C 0 w k a wsrulbe, v ILLL g 0 s oh o oL v o or Le dêrêlw' .

En onze visie:

" r+eW t^'LfhetzeLf te Lerew doew'.

We hopen dat het pedagogische klimaat van school aansluit bij het pedagogische klimaat van
thuis. Ook thuis zijn bepaalde regels waar het kind zich aan moet houden.
Ook thuis worden er dingen samen gedaan en heeft het kind voor bepaalde zaken een eigen
verantwoordelijkheid. Goed overleg tussen ouders en leerkrachten zalmaken, dat het kind zich
"thuis" voelt op ODBS Het Stroink.
Onze Daltonwerkwijze zal ertoe bijdragen dat uw kind met plezier naar schoolgaat.

3.2 Humanistischevorming

Wij besteden aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen
van onze samenleving.

3.3 lntercultureelonderwijs

Scholen moeten aandacht besteden aan het feit dat we
samenleven met mensen die (oorspronkelijk) uit een ander land
komen en misschien een andere manier van leven hebben. Kennis
en respect van de buitenlandse culturen en religies vinden wij
belangrijk. Ook in ons onderwijs worden deze verschillende
achtergronden besproken en toegelicht. Bij de aanschaf van de
diverse methodes zal steeds worden onderzocht in hoeverre deze
methodes te gebruiken zijn bij het intercultureel onderwijs.
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3.4 Commercie in de school

ODBS Het Stroink helpt mee aan de verspreiding van gratis jeugdbladen.
Eenmaal per jaar ontvangt u een aanbod om kinderboeken aan te schaffen tegen een
aantrekkelijke prijs.
De schoolfotograaf maakt ieder jaar groepsfoto's en ook een portretfoto van uw kind en een
foto van alle broertjes en zusjes op school.

3.5

a

a

a

a

o

a

a

a

a

De schoolregels
De kinderen mogen om 08.20 uur naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar binnen gebracht worden.
De kinderen van groep 3 en groep 4 komen tot aan de deur van het lokaal en de kinderen
van groep 5 Vm I gaan alleen naar binnen. Dit om de drukte in de gangen watte
verminderen en om de leerlingen te leren dit zelfstandig te doen. Zelf le zorgen voor hun
tas en jas en op de goede manier naar binnen te gaan.
Als u de leerkracht toch dringend moet spreken, mag u mee naar binnen of maakt u even
een afspraak.
Tijdens de pauzes mogen de kinderen niet van het schoolplein af.
ln principe gaan alle kinderen naar buiten.
Als een kind onder schooltijd naar huis moet, verwachten wij dat het kind opgehaald
wordt.
Fietsen moeten op slot worden gezet en geplaatst worden tussen de nietjes.
Er zijn afspraken over wie op de fiets naar school mag komen.
De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan!
Het is niet toegestaan een mobiele telefoon, iPad of MP3-speler mee naar school te
nemen. Ook het dragen/meenemen van een iWatch is niet toegestaan.
Het dragen van regenlaarzen in de lokalen is niet toegestaan.
Geeft u eventueel sloffen mee.
Dieren mogen, vanwege allergieèn, alleen na overleg metde leerkrachtin school.
ln de school en op het schoolplein wordt niet gerookt.
Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden, bij voorkeur "gezond".

3.6 lnternetprotocol

De internetactiviteiten zijn een steeds groter onderdeel aan het worden van
methodes en leergangen. Naast het werken uit de boeken, gaan leerlingen
ook achter de computer en tablet aan de slag met de gegeven lesstof.
Hiervoor is speciale software beschikbaar. Mogelijk is deze software in de
toekomst door de leerlingen ook via het internet te benaderen.

Afspraken
. lk gebruik de chromebook/tablet alleen voor zaken die met school of
het onderwijs te maken hebben en overleg dit van tevoren met mijn
leerkracht.
. lk overleg met mijn leerkracht als ik de chromebook/tablet voor iets
anders wil gebruiken dan zaken die met onderwijs of de school te maken

hebben.
lk geef nooit persoonlijke informatie over mijzelf of anderen door op internet (dus geen
namen, adressen, foto's, telefoonnummers en e-mailadressen).

10

a



. lk bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van
andermans wachtwoord.

. lk maak bij het zoeken in zoekmachines geen gebruik van woorden die te maken hebben
met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden.

. lk bezoek geen websites waarvoor ingelogd moetworden tenzij dit mettoestemming van
de leerkracht is.

. Appen is op school niet toegestaan: niet voor-, onder- of na schooltijd.

. lk weet dat alles, wat ik op school doe op internet, kan worden gecontroleerd door de
leerkracht.

. lk mag de printer alleen gebruiken als de leerkracht dat heeft goedgekeurd.
o lk geef het meteen aan de leerkracht door als ik informatie tegenkom waarbij ik mij niet

prettig voel of dingen waarvan ik weet datze niet horen.
o lk vertel het direct tegen de leerkracht als ik of iemand anders via het internet wordt

lastiggevallen.
. Buiten schooltijd mag ik nog een half uur de chromebook/tablets van school gebruiken,

als ik dit met mijn leerkracht heb overlegd.

Afspraken met de leerkrachten
o Multimedia wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.
o Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
. Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
. lnformatiedie terug tevoeren isop kinderen mag niet ophetopenbare deelvan het net

terechtkomen.
. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen

wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen, of wanneer zij lastig worden
gevallen via het internet.

3.7 Privacy

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto's en video's) zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoonldochter kan op dit beeldmateriaal le zien zijn.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto's en video's. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van
leerlingen.
Daarnaast zijn wijvanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik
van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 )aar.

Het maken van foto's en video's in de school is alleen toegestaan na toestemming van de docent
en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:

Wees terughoudend met het maken van foto's en video's.
Maak foto's en video's alleen voor eigen gebruik.
Zet geen foto's en video's op publiekelijk toegankelijke websites of social media.
Maak overzichtsfoto's, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn
Maak een close-up alleen van je eigen kind.
Maak geen foto's van kinderen waar je eigen kind niet op staat.
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Persoonsgegevens
Waarom verwerken wij persoonsgegevens van leerlingen?
Bij Stichting Consent gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglementvan onze stichting. De gegevens die overleerlingen gaan,
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig
is voorhet leren en begeleiden vanonze leerlingen, en voorde organisatie die daarvoornodig is.
ln het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze stichting de doelen zijn voor de
registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wijvan ouders (zoals bij de
inschrijving op onze scholen). Daarnaast registreren medewerkersvan onze scholen gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling,
zoals medische gegevens.
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Devorderingen
van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze systemen zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze scholen. Omdat onze scholen
onderdeel uitmaken van Stichting Consent, delen zij ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens
met onze stichting.
Tijdens de lessen maken onze scholen gebruik van digitale leermaterialen. Hiervooris een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren
als die inlogt. Wij maken met leveranciers duidelijke afspraken 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.

Rechten van betrokkenen
Ouders hebben het rechtom 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, mogen ouders vragen die specifieke
gegevens te laten venivijderen, tenzij de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven dat wij de
gegevens langer moeten bewaren. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact
opnemen met de schooldirecteur. lndien u vindt dat Consent niet op juiste wijze met uw
gegevens of die van uw kind omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/n l/zelf-
doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
Binnen onze stichting hebben weeen privacyreglement. Deze staat op de site van Consent.
Hierin staat beschreven hoe we omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMRvastgesteld. Het huidige
reglement wordt aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wijtoestemming aan ouders. 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 zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af
of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Een Functionaris voor gegevensveruverking (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking
van persoonsgegevens binnen een organisatie. Deze functionaris heeft geen formele
sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het schoolbestuur
(bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy
af , ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en
beveiliging.
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3.8 Hygiëne in de school

Dagelijks wordt de school schoongemaakt door medewerkers van schoonmaakbedrijf
Visschedijk.

ln iedere groep hebben de leerlingen "cheftaken". Op deze manier zorgen ze er samen voor dat
het lokaal netjes wordt achtergelaten aan het einde van de dag.
Dit heeft een praktisch en pedagogisch doel: de kinderen leren dat er opgeruimd moet worden en
dalze hier samen verantwoordelijk voorzijn.
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4 De organisatievan ons ondenrijs

4.1 Daltononderwijs

Daltonscholen vallen onder een vorm van traditionele
vernieuwingsscholen. Binnen het Daltononderwijs blijven de goede
elementen van het klassikale ondenrijs gehandhaafd, tenrijl er aan de
andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele
ontplooiing. Het Daltononderwijs is qeen uitgewerkt systeem meteigen
speciale leermiddelen en een voorgeschreven schoolorganisatie.

elen Parkhurst gaf ook aan

'Daltan ís no tuethod, ít's a waA ofltT?'.

Daltonscholen zullen dus onderling van elkaar verschillen. Zowel ondenalijs op maat, aanbevolen
in de nieuwe Wet Primair Onderwijs, als het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs sluit
naadloos aan bij het Daltononderwijs.

4.2 De grondheginselen van Dalton

Het Daltononderwijs is gebaseerd op vijf pijlers:

verarutwoordelgfkheíd

Z,elfstatndígheíd

.sotueruwerkí*g

reeflectíe

E'ffeotívíteít

Dalton
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Verantwoordel ij kheid :

Dit uitgangspunt is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van ieder kind. ln die vrijheid
ligt het beroep besloten dat wij doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen ten
opzichte vanzichzelf en de groep. Daarom is een kind niet volledig vrij om te doen en te laten
wat het wil. Er is een duidelijk van tevoren vastgestelde grens waarbinnen een kind zich kan
bewegen. Vrijheid moetje leren hanteren. Wijstellen dus aan de jongste kinderen andere eisen
dan aan kinderen uit de hoogste groepen. Toch hebben alle kinderen in school ruimte nodig om
zich te kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid te leren.
De leerkracht is bij het stellen van regels en eisen steeds alert op individuele verschillen tussen
kinderen.

Zelfstandigheid:
Het uitgangspunt zelfstandigheid wordt vormgegeven door middel van de taak. De taak is een
wegwijzer voor de kinderen om zelf aan het werk te gaan. Oplossingen voor problemen moeten
zoveel mogelijk zelf gevonden worden.
Het leren omgaan met'uitgestelde aandacht' is belangrijk.
De leerlingen zijn gewend hun werkzaamhedenzo in te kleden dat zij langere tijd zelfstandig
kunnen werken, zodat de leerkracht leerlingen kan instrueren en stimuleren.
Het streven is om van zelfstandigheid naar zelfsturing te gaan. Dat betekent dat kinderen in hun
schoolloopbaan meerzelf leren aangeven wathun leerdoelen zijn en hoe ze deze willen
bereiken.
Bij de kinderen ontstaat in de loop van hun schooltijd op deze manier een grote mate van
zelfstandigheid. Door de kinderen een groter aandeel te geven in hun eigen ontwikkeling, groeit
ook het gevoel van verantwoordelijkheid.

Samenwerking:
Wanneer wij het zelfstandig en individueel werken stimuleren, is het mogelijk dat een kind zo in
het eigen werk opgaat, dat een kind het totaal, de groep en de school uit het oog verliest.
Vandaar datwijde onderlinge hulp en samenwerking tussen kinderen voortdurend stimuleren.
Wijvinden dit een belangrijk uitgangspunt, omdat het aansluit bij de eisen die de maatschappij
stelt: samenwerken in teamverband. Structuren van "Coóperatief" Leren worden regelmatig en
structureel in de groepen toegepast om kinderen deze vaardigheden te leren. Deze vaardigheden
bereiden de kinderen voor op hun verdereschoolloopbaan en in hun toekomstige baan.
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Effectiviteit
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij willen
leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Als leerlingen een taak krijgen, waar zr1

verantwoordelijkheid voordragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs
dan veeleffectieverdan klassikaal onderwijs. Helen Parkhurst maaktin haar Dalton Plan van
kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het
schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Reflectie
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen
belangrijk. Leerlingen maken bijvoorbeeld vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de
tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden
in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met
elkaar vergeleken. ln zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden
aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker in schat
dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een
soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en
het samenwerken opgebouwd.
Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

l&

zelfsÈandig
werken
docent
gBstuurd
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4.3 De Taak
Men noemt Daltonscholen wel eens 'de school met de taak'. De taak is
de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind kan zelf kiezen
aan welk onderdeel het eerst gewerkt gaat worden
(verantwoordelijkheid), wat zonder hulp gemaakt kan worden
(zelfstandigherd) en bij welke onderdelen er samengewerkt kan worden
(samenwerken). ln de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een digitaal
keuzebord. ln groep 3 komt daar de taak op papier voor in de plaats.
Daarna wordt alleen met de taak op papier gewerkt. De kinderen geven
op de taak aan hoe ze gewerkt hebben (reflectie). De leerkracht doet dit
ook. Voor de vakanties gaan de taken mee naar huis. Op de taak wordt
gedifferentieerd gewerkt, onderwijs op maat dus. Daarnaast is er nog
'keuzewerk'. Als een kind op een of meer onderdelen niet goed kan
meekomen, krijgt het een aangepaste taak. Voor ieder onderdeel dat af
is, wordt op het taakbord een vakje in de dagkleur gekleurd of op het
digibord/taakbrief geregistreerd door de leerlingen zelf .

Op de taakbrief kunnen de leerlingen de taken ook voorzichzelf plannen
en afkleuren.

Dagkleuren:
maandag: r::';.::irj.: dinsdag: blauw woensdag: groen donderdag: rood vrijdag

Vanaf groep 3 werken de kinderen met een daltonblokje:
rood: niet storen,
groen:je mag me iets vragen,
vraagteken: vraag voor de leerkracht.

Tijdens de taakuren wordt er gewerkt aan of met:
. ontwikkelingsmateriaal en keuzewerk (groep 1 en 2)
r taal
r rekenen
. geschiedenis
r aardrijkskunde
. lezen: begrijpend / studerend / recreatief
. schrijven
o werkstukken / spreekbeurten / boekbesprekingen
r gebruik van de computer/tablet
. natuur en gezond gedrag
. verkeeren sociale redzaamheid
r keuzekast
r geestelijkestromingen
. aanvankelijk en voortgezet technisch lezen
. de kring
. Engels
r tekenen
r handvaardigheid
o gymnastiek
o muziek
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4.4 Activiteiten in de onderbouw

ln groep 1 en 2 wordt er gewerkt met een digitaal keuzebord, digikeuzebord. Hierop staan de
werkjes voor de hele week, daaruit kiezen de kinderen watze die dag en soms al voor de dagen
erna gaan doen.
Sommige werkjes zijn vrije keuze, er zitten ook werkjes in die gedaan "moeten" worden.

ln groep 1 en 2 worden veelthema's gebruikt van de kleuteruniversiteit.
Alle werkjes, spelletjes en activiteiten staan in het teken van het gekozen thema. Aan dit thema
wordt een aantal weken Eewerkt. l-lierin worden de taalactiviteiten van dc map "l-onemisch
bewustzijn" meegenomen. Hierdoor komen de kinderen van groep 1 en 2 op een speelse manier
in aanraking met talige activiteiten als rijmen, klanken uitluisteren in woorden, herkennen en
benoemen van letters, enz. ln de lees- schrijfhoek zijn extra materialen die de lees- en
schrijfontwikkeling van kinderen stimuleren.
De kinderen, die in groep 2 aan het aanvankelijk lezen toe zijn, krijgen de mogelijkheid
aangeboden om zich hierin verder te ontwikkelen.
Voor de woordenschat lessen en begrijpend luisteren worden de thema's aangevuld uit de
schakelklas methode "Praten met Pim".
Ook de map "Gecijferd Bewustzijn" wordt als bronnenboek gebruikt binnen de thema's.
Hieruit worden rekenactiviteiten aangeboden op de 3 verschillende rekendomeinen, nl. getallen
en getalbegrip, meten en meetkunde.

Voor de bewegingsactiviteiten maken de kleuters gebruik van een ruime speelzaal en ze gaan
twee keer per week naar de gymzaal met de vakleerkracht. Bij mooi weer spelen de kleuters
buiten op een veilig afgeschermd plein met groen. Er is allerlei buitenspelmateriaal en een grote
zandbak.
Tevens wordt er ruim aandacht aan de expressievakken besteed.
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4.5 Basisvaardigheden

Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden via methodes gestructureerd aangeleerd.

Lezen:
Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van Veilig Leren Lezen ULL), de Kim versie.
De methode werkt met een met differentiatie, heeft een goede opbouw van de leerstof en wordt
ondersteund door een uitgebreid software pakket. Er is veel oefenmateriaal voor de kinderen.

Yoor voortgezet technisch lezen hanteren we voor de groepen 4 Um 6 Goed gelezen.
Voor begrijpend lezen hanteren we vanaf groep 4 Nieuwsbegrip waarbij de kinderen leren een
tekst volgens een vast stappenplan te analyseren. Het is de bedoeling dat de kinderen dit ook
gaan toepassen bijwereldoriëntatie en het makenvan werkstukken.

Schrijven:
De methode heet Pennenstreken en sluit aan bij VLL (Veilig Leren Lezen).
De letters en woorden die de kinderen bij VLL leren, leren ze tegelijkertijd schrijven.

Taal:
Groep 3 begint met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, deze methode sluit aan bij
Piramide.
Sinds 2013-2014 werkenwe met de methode Taal op Maat (taal & spelling).

Rekenen:
Vanaf groep 3 werken we Wereld in Getallen. De methode is erg gestructureerd en laat
leerlingen werken op een niveau dat bij hen past. Daarnaast biedt de methode een
ondersteunend com puterprogram ma.

Snappet
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken de groepen 4 Um I
met Snappet. Ook als school blijven we meegaan met de
ontwikkelingen van het ICT- onderwijs. Het doel van
Snappet is de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren
door een chromebook met benodigd lesmateriaal
beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze chromebook
dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige
(werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte
lesmethoden. Zo maken wij rekenen en spelling in ieder
geval op de chromebook. Ook andere vakken zoals
woordenschat, burgerschap, informatieverwerking kun je goed leren via de chromebook.
Natuurlijk blijf je als leerkracht gewoon je lessen geven op de 'oude' manier. Alleen maken de
kinderen de opdrachten nu op de chromebook. Als leerkracht heb je nog meervoordelen. Je kunt
meteen via de computerzien wie de lessen gemaakt en begrepen heeft. Daar kun je als
leerkracht meteen op inspringen en de leerstof opnieuw uitleggen.

$nr[ I
) rar:tetondenu,is
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4.6 Vakken bij Wereldoriëntatie

Er zijn drie methodes voor de groepen 3 Vm 8, die qua opbouw en inhoud goed op elkaar
afgestemd z'tjn. Er z4n 25lesweken waarin 5 thema's behandeld worden die afgesloten worden
met een toets in de groepen 6 Vm 8.
En er is aanvullend materiaal, waar de leerkracht een keuze uit kan maken.
De lessen kunnen ookzelfstandig gemaaktworden, zodat het goed past binnen ons
Daltononderwijs. Sinds vorig schooljaar hebben we een start gemaakt de lessen van de drie
vakgebieden in thema's te behandelen. Zo gaan we steeds meer richting thematisch werken.

Aardrijkskunde: Meander

Geschiedenis:. Brandaan

Natuur en Techniek: ÀlauÍ

Verkeer:
Voor de groepen 1 Vm 3 is er Rondje Verkeer.
Groep 4 werkt uit Stap Vooruit
De groepen 5 en 6 maken gebruik van Op voeten en fietsen.
En de groepen 7 en 8 van de Jeugdverkeerskrant.
Verder maakt groep B de Oefenexamens, doet mee aan het
Landelijk Verkeersexamen en een Prahisch Verkeersexamen door de wijk.
Ook hebben we het label 'Verkeers Veilig' gekregen omdat we actief bezig zijn met
verkeerseducatie.

Geestelijke stromingen:
Het Christendom, Hindoei'sme, Boeddhisme en de lslam worden in groep 7 & 8 behandeld

Engels:
We zijn ons aan het oriënteren op een aantrekkelijke Engelse methode voor de kinderen.

Expressie:
Daarnaast voertgroep 8 ieder jaar een musicalop als afsluiting van de basisschoolperiode.
Via het cultuuraanbod kunnen kinderen regelmatig kennismaken metresp. beeldende, muzikale,
dansante en dramatische vorming. Tijdens het theater wordt regelmatig vertoond wat de kinderen
kunnen op gebied van drama, muziek en dans.

Lichamelijke opvoeding:
Alle groepen krijgen één keer les van de vakleerkracht en één keer les van de eigen leerkracht.

1.

t, 7

4.7 Verdere activiteiten van kinderen
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Leerlingenraad
Waarom een leerlingenraad?
We praten vaak over kinderen maar niet met kinderen. Als school willen wij de kinderen hun
verantwoordelijkheid laten nemen met betrekking tot schoolse zaken. Op deze manier kunnen de
kinderen invloed uitoefenen op en inbreng hebben in hun eigen omgeving. Door een
leerlingenraad wordt er een beroep gedaan op de competenties van kinderen, ze worden serieus
genomen in wat zete zeggen hebben. Ze krijgen inzicht in besluituorming en de uitvoering
hiervan. Ook de relaties tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de school
worden versterkt.

De opzet
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen per klas drie vertegenwoordigers kiezen. Deze
kinderen komen in principe maandelijks onder schooltijd bij elkaar. Na schooltijd hebben veel
kinderen namelijk allerlei verplichtingen, waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn. De
vergaderingen duren maximaaleen half uur.
De leerlingen worden begeleid door juf Nienke.

Welke ondenuerpen worden bes proken?
ln principe is alles bespreekbaar, behalve individuele personen. De raadsleden dragen zoveel
mogelijk zelf agendapunten aan, waarbij ze de wensen/ideeën van hun achterban zo goed
mogelijk vertegenwoordigen. Deze wensen/ideeën worden tijdens de
leerlingenraadvergaderingen besproken. De raad beslist wat prioriteit heeft.
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5 De ondersteuning voorkinderen

5.'1 Aanmelden

Aanmelding gebeurt door de ouders. U maakt een afspraak voor een gesprek met de directie.
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de schoolgids.
Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. ln de maanden voorafgaand
mag het 5 keer komen wennen, 3 ochtenden en 2 hele dagen. U kunt met de leerkracht
overleggen, welke dagen hiervoor het meest geschikt zijn.
Kennismaken gebeurt niet in de maand voor de zomervakantie en niet in de maand december.
Wanneer de belasting voorde A-jarige te groot is, kan, in overleg met de leerkracht, een regeling
worden getroffen voor vermindering van de schooltijd. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en
gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof. Ook oudere kinderen, van wie de ouders
plaatsing op ODBS Het Stroink overwegen, kunnen een dagje komen kennismaken.

5.2 Degewichtenregeling
Met ingang van schooljaar 202012021 worden de leerresultaten aan het eind van de basisschool
beoordeeld aan de hand van een nieuw ondenruijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging
betreft de manier waarop we rekening houden met de schoolweging. ln het nieuw
ondenruijsresultatenmodel gebruiken we de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren als maat
voor de populatie. Het CBS berekent de schoolweging op basis van de volgende kenmerken:
-Opleidingsniveau van de ouders
-Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school
-Het land van herkomst van de ouders
-De verblijfsduur van de moeder in Nederland
-Of ouders in de schuldsanering zitten

5.3 De ondersteuning voor het jonge kind

Elk kind kan op zrln of haar eigen niveau zich ontwikkelen; middels een individuele aanpak, in
groepsverband met leeftijdsgenoten of samen metde andere groepen.
Op deze manierwordt een soepele overgang van2 naar 3 mogelijk en kan er ondenruijs op maat
geboden worden aan de individuele leerlingen. Er is maatwerk en flexibiliteit mogelijk.
Voor een leerling in groep 3 is het hierdoor bijvoorbeeld mogelijk om tussen het leren door nog te
spelen, voor een sterke leerling in groep 2 is het meedoen van een les in de groep gemakkelijker
te organiseren en voor de startende leerling in groep 1 is het mogelijk om in een kleine setting
binnen de grote groep te wennen en te groeien.
Leerlingen uit groep 2 kunnen naar de schakelklas. Een kleine groep kleuters (van De
Regenboog en Het Stroink Drakensteyn, Vastert en de Bomans) krijgt daar drie ochtenden
(dinsdag- en woensdag en donderdagmorgen) per week extra ondersteuning op het gebied van
taal van een opgeleide schakelklasleerkracht. De andere dagdelen zijn de kleuters in hun eigen
groep.

5.4 Ondersteuning voor leerlíngen

ODBS Het Stroink beschikt over een leerlingvolgsysteem (LVS)van CITO en van Esis. Door
regelmatig te toetsen worden de vorderingen van kinderen geregistreerd. De behoefte aan extra
hulp of begeleiding wordt daardoor op tljd gesignaleerd.
Alle kinderen van de groep zitten in een groepsplan voor de vakken technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen dit groepsplan zijn 3
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groepen: basis, verdiept en intensief. Een groep kinderen krijgt de basisstof en de basisinstructie.
De groep 'verdiept kan iets meer aan en krijgt verkorte instructie en verrijkende leerstof . De groep
'intensief' heeft verlengde instructie nodig, met concrete materialen en meer oefentijd.
Daarnaast worden de toetsen van de diverse methodes gebruikt.
De lntern Begeleider coórdineert de ondersteuning. Zrlziel erop toe dat de toetsen op tijd worden
afgenomen, de groepsplannen worden bijgesteld en houdt regelmatig groepsbesprekingen met
iedere leerkracht. De leerkracht houdt alle belangrijke gegevens van de leerlingen bij in de
groepsmap.
Tot en metgroep 5 krijgen alle leerlingen de leerstof van die groep aangeboden. Als blijkt dat een
leerling na een capaciteitenonderzoek de leerstoÍ Vm groep 8 niet zal kunnen halen, kan er vanaf
groep 6 een OPP (= ontwikkelingsperspectief)worden opgesteld. Daarin staat precies
beschreven welke leerstof de leerling krijgt, wat hij/zij nodig heeft aan instructie, begeleiding en
wordt er toegewerkt naar de venrvachte uitstroom.

Het opvoeden van kinderen kan soms moeilijk zijn. Veel ouders hebben vragen over het gedrag
van hun kind, de omgang methun kind of de ontwikkeling. Hierbijkan een wijkcoach hulp bieden
Het biedt het gezin hulp en ondersteuning bij het opvoeden. Het contact met de wijkcoach loopt
via de intern begeleider (Geesje Huisman). Onze wijkcoach is Lobke Beijer.

5.5 Passend Onderwijs

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur binnen het regulier ondenrvijs. Als kinderen
extra ondersteuning nodig hebben proberen wedit binnen het regulier onderwijs te organiseren.
Zo worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en op hun uiteindelijke plek in
de samenleving. Dit is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs die sinds 2014 van kracht
is.

Besturen en scholen hebben een zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs. Dat betekent
dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en
die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school
moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en nagaan of zij dit zelf kunnen bieden,
eventueel met een ondersteuningsarrangement. Als de school deze ondersteuning zelf niet kan
bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na
overleg met de ouders zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod
kan doen en het kind kan toelaten.
Om invulling te geven aan deze wet maken de scholen in de Gemeente Enschede deel uit van
het samenwerkingsverband passend ondenruijs PO 2302. lnformatie over passend onderwijs kunt
u vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv2312.nl.

Het samenwerkingsverband PO 23O2 is opgesplitst in drie deelregio's: Plein Midden Twente
(Hengelo e.o), Enschede en Noordoost Twente. Onze school maakt deel uit van de deelregio
Enschede.
ln iedere deelregio werken besturen samen om de zorgplicht waar te maken. Een belangrijk
onderdeel is de Commissie voor Arrangementen (CvA), die advies geeft over toelaatbaarheid van
kinderen tot speciaal (basis)ondenruijs.
Meer informatie over passend ondenruijs in de deelregio van onze school vindt u op de website: .

Enschede: www.deelregio-enschede.nl

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht datze
meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale
vaardigheden en leermogelijkheden. Onze school is dan ook klaarvoor passend onderwijs. In het
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zogenaamde school ondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra
ondersteuning wij kunnen bieden.

Onze ambitie voorde toekomst
Het is onze ambitie om een schoolte zijn die brede ondersteuning biedt aan alle kinderen die br1

ons worden aangemeld binnen onze grenzen (zie hieronder). Zoals in onze visie staat
beschreven, halen het positieve in kinderen naar boven en kijken we naar kansen en niet naar
belemmeringen. Wij hebben de intentie om kinderen op onze schoolte ondersteunen, dit alles in
nauwe samenwerking met ouders. De driehoeksrelatie tussen kind-ouder-leerkracht staat hierbij
centraal.

Aanmelding
Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school en het heeft (mogelijk) extra ondersteuning
nodig, dan verkennen we met elkaar de ondersteuningsbehoeften van uw kind, uw
verwachtingen en de mogelijkheden van onze school.
We hanteren daarbij een aantal afwegingen, zoals:

. Kunnen wij als school een zodanig ondenruijsaanbod doen dat er voldoende
ontwikkelingskansen voor uw kind zijn?

. Kunnen we een veilig schoolklimaat blijven garanderen?

. ls de groepssamenstelling zodanig dat de leerkracht in staat is, zo nodig met extra
ondersteuning, het passend onderuvijs te organiseren?

. Hebben we ook de verwachting dat we ook de volgende jaren het kind passend onderwijs
kunnen bieden?

Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders
dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden.
Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we
samen met het Steunpunt Passend Ondenruijs (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons
venivachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het
geval is, mag u van ons veruvachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan
worden. ln sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. ln dat geval
venrvachten wij uw medewerking. Het kan voor komen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken
een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal4 weken verlengd
worden.
De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele
afweging. Een eventueel 'etiket'als autisme of ADHD is niet leidend, maarvan belang is om
duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de
draaglast van de groep waarin uw kind komten naar de langere termijn: kunnen wij uw kind
gedurende meerdere schooljaren passend ondenvijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn
maken we afspraken met u over periodieke evaluaties.

Het Stroink heefteen aantal specialisaties in huis. Deze kunt u vinden in hoofdstuk 5.6. Hier kunt
u ook vinden welke voorzieningen wij kunnen inzetten als het gaat om specifieke
ondersteuningsv ragen.

Wanneer het niet lukt
Ondanks deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat uw kind nodig
heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning
vanuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan.
Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer
de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn
voor het zoeken van passend ondenvijs op een andere school. De huidige school zal dan - in
samenspraak met het SPOE en in overleg met u als ouders - stappen zetten om een school te
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vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het
niet eens zijn metde door de schoolaangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik makenvan
hun rechten m.b.t. informatie, advies, bean'taar en beroep.

lnterne begeleider
Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (lb-er). Deze onderwijsmedewerker is in
staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de
school.
Op Het Stroink vezorgt Geesje Huisman alle lB-zaken.

Zorgstructuur
ln de nieuwe zorgstructuur wordt hierín voorzien door een vast team van begeleiders:
SPOE werkt met basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning met het basisteam en extra ondersteuning met het diepteteam.
Het accent komtvooral te liggen op het basisteam. (85% van alle leerlingen)
Het basisteam bestaat uit directeur, lB-er en onderwijscoach..
Ze richten zich primair op de basisondersteuning en dan m.n. hoe kunnen we
leerlingen met specifieke ondenarijsbehoeften passend ondenarijs blijven bieden in het
"groen" (85% van de leerlingen). Er worden bouwsteenformulieren gebruikt, waarin in kleine
stapjes wordt beschreven wat de leerling gaat leren en wat hij daarvoor nodig heeft.
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5.6 BasisOndersteuning

1. Het basisteam
Deelnemers
De directeur als voorzitter van het basisteam, de onderwijskundig begeleider (lB-er)en de
onderwijscoach.
lnhoud
ln het basisteam gaat het om de kwaliteit van lesgeven in de groep en in school. Het
opbrengstgericht en handelingsgericht werken staat centraal: alle opbrengsten worden
geanalyseerd en zijn een start voor het maken van verbeterplannen op school- en groepsniveau.
De bevindingen van het basisteam worden ook in een teamvergadering besproken met de
leerkrachten. De analyses vanuit de teamvergadering worden ook meegenomen in de
verbeterplannen. Als er zorgen zijn over bepaalde leerlingen dan worden ze besproken in het
diepteteam. Hiervoorwordt altijd toestemming gevraagd aan ouders.
Naast deze bespreking in het basisteam vinden er meer besprekingen plaats die vallen onder de
basis ondersteuning.

De leerlingbespreking
Deelnemers
De ondenrvijskundig begeleider (lB-er) en de groepsleerkracht.

lnhoLtd
Het bespreken en analyseren van vorderingen van de leerlingen op het gebied van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en m.b.t. de didactische ontwikkeling, Deze bespreking vindt plaats met
leerkracht en de onderwijskundig begeleider.
Alle leerlingen worden door de groepsleerkracht ingebracht middels bespreekformulieren. N.a.v.
de toets resultaten bekijken en analyseren ze samen de vorderingen van elke leerling op het
gebied van Taal, Lezen en Rekenen. ln deze bespreking wordt bovendien gekeken naar de
sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit deze bespreking kunnen acties voortkomen, zoals
observaties, klassenconsultaties, nader didactisch onderzoek, video trajecten etc.
Vanuit de leerlingbespreking kan een leerling worden doorverwezen naar het diepteteam.
Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders.

De groepsbesprekingen
Deelnemers
Ondenruijskundige begeleider (lB-er) en groepsleerkracht

lnhoud
De groep wordt door de groepsleerkracht ingebracht middels bespreekformulieren. Er wordt
besproken hoe de leerkrachthet onderwijs binnen zijn groep vormgeeftop didactisch en
pedagogisch gebied. Daarnaast worden de groepsresultaten geanalyseerd en omgezet in acties
voor zowel de leerkracht als de leerlingen. Naar aanleiding van deze besprekingen worden onder
verantwoordelijkheid van de ondenivijskundig begeleider handelingsplannen gemaakt voorTaal,
Lezen, Rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Waar nodig worden naast de vaste
klassenconsultaties extra consultaties gepland.

2. Het diepteteam
Deelnemers
De ondenrvijskundige begeleider (lB-er), de orthopedagoog en de groepsleerkracht. Ook sluiten
de wijkcoach en jeugdverpleegkundige aan.
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lnhoud
ln het diepteteam worden leerlingen besproken die vanuit het basisteam worden ingebracht en
waarvoorouders toestemming hebben gegeven. Hetzijn leerlingen meteen specifiekeonderwijs
en/of ondersteuningsbehoefte. Vanuit deze bespreking kunnen acties voortkomen, zoals
observaties, nader didactisch onderzoek, psychologisch onderzoek, video trajecten etc. Deze
acties worden altijd metouders besproken.
Bij het diepteteam zitten de wijkcoach en jeugdverpleegkundige. Het doel is om tot een meer
sluitend jeugdbeleid te komen door aanvullende psychosociale dienstverlening.
Bijaanhoudende zorg kunnen leerlingen aangemeld worden bijde commissievan
arrangementen (zie ook het schema).
Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders.

3. Gommissie van arrangementen:
M aatwerktraject en D iepteteam Speciaal onderwijs S peciaal basisonderwijs
Vanuit het breedteteam kan een leerling worden verwezen naar de commissie van
arrangementen (zie schema)
Deze bestaat uit orthopedagogen van het SPOE. Zij adviseren over:

. Aanvraag van een intern arrangemenV maatwerkarrangement of extern arrangemenV
SBO of SO

. Herindicatie van leerlingen speciaal ondenruijs

Specifieke leerling kenmerken spelen veelal een belangrijke rol.
Leerlingen die worden besproken kunnen een maatarrangement op leerling niveau volgen, of
naar het SBO of SO venrvezenworden. ln dit traject spelen ouders een prominente rol.
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5.7 Aanmelding met specifieke ondersteuningsvraag op HetStroink

Bij de aanmelding van kinderen met specif ieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders
dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of
wijde noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen methet Steunpunt
Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken hebben wij duidelijk of we het kind passend
ondenruijs kunnen bieden. Mocht dit niet het geval zijn onderzoeken we waar wel passend
onderwijs geboden kan worden. ln sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te
bepalen. ln dat geval verwachten wij medewerking van de ouders. Het kan voorkomen dat het
niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn
met maximaal4 weken verlengd worden.
Wijvinden dat een kind metspecifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid van andere
kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen
zijn van voldoende ontwikkeling binnen onze school. De ondersteuningsbehoefte van een kind
mag niet met zich meebrengen dat aan andere kinderen in de groep onvoldoende aandacht
besteed kan worden.

Het Stroink heeft de volgende specialisaties:. Een ervaren onderwijs leider (de directeur)
. Een ervaren ondenivijskundig begeleider (de intern begeleider)
. Ervaren leerkrachten, bij wie middels IPB de competenties herhaaldelijk getoetst worden

Veel leerkrachten Dalton- en PBS geschoold.
. Ervarenondenrijsassistenten.
. Ervaring met zorgleerlingen (leer technisch en/of gedrag)
. Ervaring met dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie
. Vakleerkrachtengymnastiek. OnderuvijskundiglCT-er
. Ervaring met meer begaafde kinderen
. Een schakelklas voor leerlingen uit groep 2.

We hebben een ervaren professioneel team, dat goed op elkaar ingespeeld is en dat metgrote
passie, toewijding en plezier werktmetonze kinderen. We bieden een veilig school-klimaat.

Wij kunnen op dit moment zorgdragen voor:. Leerlingen metdyslexie/dyscalculie
. Zorgleerlingen (basiszorg, bouwsteen 1 en 2)
. Meer begaafde leerlingen
. Leerlingen metspraak/taalproblemen
. Leerlingen met een lichte visuele handicap of lichte gehoorproblemen
. Leerlingen met lichte lichamelijke problemen

Wij hebben de volgende grenzen: Hiervoor geldt. Bij kinderen metexternaliserende gedragsproblemen moetdeveiligheid vanandere
kinderen en het personeel gewaarborgd blijven.

. Bij elk kind moet per situatie bekeken worden of het haalbaar is om het kind bij ons op te
vangen.

Belemmeringen kunnen zijn:. Bijkomende problematiek (zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen),
. Medewerking van de ouders,
. De groepssamenstelling (zijn er al andere problemen in de groep en hoeveel?)
. Sluiten de specialisaties van de leerkrachten aan bij de behoefte van de leerling
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r Kunnen we de leerling de hele schoolloopbaan bedienen

Jaarlijks kan worden bekeken of de situatie nog te handhaven is, dit is ook afhankelijk van de
formatie, groepsgroottes en personele inzet.
Ondanks alle inspanningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat uw kind nodig
heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning
vanuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan. ln sommige gevallen
is ook deze ondersteuning niet voldoende en kunnen wij geen passend onderwijs bieden.
Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer
de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn
voor het zoeken van passend onderuvijs op een andere school. De huidige school zal dan - in
samenwerking met het SPOE en in overleg met u als ouders - stappen zetten om een school te
vinden waar dat passend ondenrvijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het
niet eens zijn metde door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van
hun rechten m.b.t. informatie, advies, bealraar en beroep.

5.8 Zorgplicht aanmelding leerlingen voor hun vierde levensjaar
Hiervoor geldt:
a. vooraanmeldingen. De vooraanmelding geldt alleen indien er sprake is van vooraanmelding op
slechts één school, brj één schoolbestuur.
b. Een vooraanmelding betekent vervolgens dat de zorgplicht voor de school pas ingaat op het
moment dat de leerling ook feitelijk geplaatst wordt.

c. Dat maakt dat de school - in en na overleg met de ouders/verzorgers - kan bepalen wanneer
er een start gemaakt wordt met de uitvoering van de zorgplicht, maar altijd tenminste zes (6)
weken voordat de leerling geplaatst wordt.

d. lndien er sprake is van een "zichtbare "ondersteuningsbehoefte, is het aan te bevelen om de
ouders al in een vroegtijdig stadium een te geven dat de school niet in staat is aan haar
zorgplicht te voldoen en vervolgens samen met de ouders op zoek te gaan naar een schoolwaar
de leerling wel geholpen kan worden. Dat hoeft dus niet te wachten tot de leerling 4 is geworden.

e. lndien er sprake is van nader ondezoek o.b.v. een veronderstelde ondersteuningsbehoefte
van de leerling, kan de school samen met de ouders besluiten om:
6 weken voor de daadwerkelijke plaatsing tot nader onderzoek en diagnose over te gaan.

Nader onderzoek en diagnose te starten op het momentdat de leerling de school binnenkomt. ln
dat geval geldt de wettelijke termijn van 6 - 10 weken tijdelijke plaatsing.

5.9 PBS
PBS is een geihtegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen.
Doel is een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal
te profiteren van het geboden onderuijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van interventies
en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag (dus veel complimentjes geven). Voor verreweg de meeste leerlingen is dit de
basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken.
Uit ondeaoek is gebleken dat het voor alle leerlingen leidt tot meer effectieve leertijd,
een grotere taakgerichtheid, minder verstoringen in de klas en betere leerprestaties.
De ouders zijn partners in het uitleggen, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag.

ln PBS wordt gewerkt met een groot of klein incident. ln beide situaties wordt er gekeken naar
een passende consequentie.
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Een groot incident is een incident waarbij de veiligheid van een leerling zelf of van zijn omgeving
in het gedrang komt.
Bij een groot incident wordt het reflectieverslag ingevuld door de leerling zelf . Hierna volgt een
gesprek met de ouders van de desbetreffende leerling en wordt er zowel door de ouders als door
de leerling zelf een handtekening onder het reflectieverslag gezet.

Als er sprake is van een groot incident, wordt altijd iemand van het PBS-team ingezet om
zorgvuldig te werk te gaan.

5.10 Pittige Plustorens

Tot nu toe hebben we ons naast de basisondersteuning vooral gericht op kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben (de lV en V leerlingen). Daarnaast zijn er ook leerlingen die méér
kunnen en wat extra uitdaging nodig hebben (de I en l+ leerlingen).
Daarvoorzijn de Pittige Plustorens (een kast met materialen en lesmapjes) aangeschaft. Hierin
zitten verrijkingsprojecten voorde meer- en hoogbegaafde leerlingen, vanaf
groep 5. De onderwerpen variëren van taal tot techniek, van kunst tot
organisatie. Het zijn aantrekkelijke, com plexe activiteiten. De kinderen
werken zelfstandig en projectmatig, alleen of in kleine groepjes. De projecten
stimuleren de creativiteit, de motivatie en het denken in verschillende
richtingen. We maken al structureel gebruik van materialen voor (meer)
begaafde leerlingen, zoals b.v. Plusboekjes van WlG. Ook zijn er materialen
op het gebied van taal, cultuur en geschiedenis aanwezig.

5.11 SCOL

We gebruiken de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lrlst). Dit is een leerlingvolgsysteem
voor sociale competentie. De SCOLwordt ondersteund door de methode 'Kinderen ... en hun
sociale talenten'. Hierin zitten voor groep 1 Vm 8 lessen op alle onderdelen die ook in de
vragenlijsten voorkomen. Met de SCOL-scores brengen we 2 keer per schooljaar in kaart hoe
onze kinderen zich op sociaal gebied redden. Daarom gebruiken we de SCOL om:

. De ontwikkeling van sociale competenties op klassen- of op schoolniveau planmatig
aan te pakken

. Met de uitkomsten van de SCOL-scores ons onderwijs inhoudelijk vorm te geven

. Leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te komen

t

30



5.12 De G.G.D

Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg

Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een
jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Alle 5 jarigen krijgen een oproep van de GGD ( Gezondheidscentrum Wesselerbrink) voor een
onderzoek in:

. Groei
o De ogen, het is belangrijk dat een lui oog voor het zesde jaar geconstateerd wordt, dat

kan bij dit GGD-onderzoek. Voor ouders en leerkrachten is dat heel moeilijk te zien.
. Het gehoor, dit is belangrijk voor de spraak taal ontwikkeling
. Heeftu vragen, ook die kunnen natuurlijk beantwoord worden.

ln groep 7 krijgen de leerlingen weereen oproep. Ouders vullen de vragenlijst en het
toestem m ingsform ulier in.
Bij het onderzoek worden de kinderen gecontroleerd op :

. Groei

. Ogen en oren alleen op indicatie

Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt
u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij
ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.

School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die
met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de lB-er of de
leerkracht, mettoestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe
uw kind extra ondersteund kan worden.

De Jeugdgezondheidszorg is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op
0900 -333 88 89

513 Jeugdtandverzorging

De Jeugdtandverzorging is bedoeld voor de jeugd van 2tot22jaar. Hoewel de nadruk op
preventieve maatregelen ligt (het voorkomen van gaatjes) met voorlichting over mondverzorging,
voeding, poetsles en het fluorideren van het gebit, wordt ook fissuur verzegelen (sealen) erbij
gerekend.
Deelnemende kinderen krijgen bij ons een volledige gebitsverzorging. Naast controle, preventie en
eventuele behandeling, kunnen de kinderen bij ons ook behandeld worden voor orthodontie.
Tevens letten de tandartsen op verkeerde gewoontes, zoals duimzuigen, mondademhaling,
afwijkende tongf uncties, e.d.
De behandeling vindt plaats in één van onze bussen (dental-cars) bU de basisschool van het kind of
in één van de behandelcentra in Enschede, Almelo of Eibergen.
Ook bieden wij de mogelijkheid van haal- en brengservice.
Per taxibusje halen wij kinderen van school voor controle en behandeling.
U hebt vrijheid van tandartskeuze en dat geldt ook bij de Jeugdtandverzorging.
Ouders kunnen bij de behandeling aanwezig zijn. U bent dus van harte welkom!
Bij tussentijdse klachten kunt u ons telefonisch bereiken. Op werkdagen wordt direct met u een
afspraak gemaakt, zodat er, indien gewenst, nog dezelfde dag hulp kan worden verleend.
's Avonds en in het weekend krijgt u via ons antwoordapparaat het telefoonnummer van de
tandartsdienst.
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514 Afspraken

Etiketteren
Het komt regelmatig voor dat laarzen, jassen of tassen kwijtzijn. Veel verdriet wordt voorkomen
als u de naam van uw kind in de spullen zet. Denk hierbij ook aan gymkleding. Alle kinderen
krijgen een gymtasvan school.

Eten en drinken
Voor in de eerste pauze hebben we graag dat de kinderen één keer fruit en één beker drinken
meenemen. Voor in de tweede pauze mogen ze brood en drinken meenemen. Wij vragen u om
iets gezonds mee te geven; dus geen snack, frisdrank met prik, enz.

Speelgoedochtend of -middag
ledere laatste vrijdag voor een vakantie is er speelgoedmiddag voor alle groepen.
De kinderen mogen alleen speelgoed/spelletjes mee naar school nemen, waar ze samen mee
kunnen spelen. Derest van het jaar mager in principe geen speelgoed worden meegenomen.

5j5 Huiswerk

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen iedere week huiswerk mee voor spelling en taal. Als het nodig
is, krijgen kinderen incidenteel huiswerk meevoor bijv. tafels en rekenen.
Vanaf groep 5 krijgt ieder kind een werkblad rekenen en spelling mee.
Vanaf groep 6 krijgen leerlingen ook samenvattingen mee om een proefwerk van aardrijkskunde,
natuur/techniek of geschiedenis te leren, naast het reken- en spelling huiswerk.
De proefwerken worden weliswaar op school besproken en geoefend, maar moeten thuis nog
vaker worden doorgenomen.
Vanaf groep 7 kan er, naast de proefwerken, voor 3 vakken huiswerk worden meegegeven.
Vanaf groep 8 voor 4 vakken.
De werkbladen bevatten oefenstof en zijn snel en makkelijk te maken.
We zijn er absoluut geen voorstander van om kinderen te overladen met huiswerk, maar om de
stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijkerte maken vinden we het wel belangrijk om
kinderen alvast te laten wennen aan huiswerk.
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5.1 6 Advisering voortgezet ondervvijs

ln groep 6 en 7 is de afname van de NSCCT (een klassikale intelligentietoets) en de leerling
SCOLL (een vragenlijst waarin het kind aangeeft hoe het zelf aankijkt tegen zijnlhaar motivatie,
tevredenheid en zelfvertrouwen). Hieruit komt, samen met de CITO Um Eind groep 6, een eerste
voorzichtig leerpotentieel uit: 'Wat zouden op dit momentde mogelijkheden voorhet kind kunnen
zijn'. Dit wordt met ouders en kind besproken. Wat wil het kind zelf, wat wil het nog leren, wat
heeft het hiervoor nodig, wat betekent dit voor de leerkracht en de ouders? Hierin kan nog van
alles veranderen. Na elke CITO-ronde worden de resultaten met kind en ouders besproken.
De ouders krijgen, samen met hun kind, aan het eind van groep 7 een indicatie van het niveau.
ln groep 8 geeft de leerkracht, ondersteund door de intern begeleider (lB-er), een voorlopig
advies. Na de CITO M8 toetsen van januari/ februariwordt het onderwijskundig rapport door
leerkracht en lB-er ingevuld en meegegeven. Vervolgens wordt op school met ouders en kind het
advies voor het voortgezet onderwijs besproken. Een belangrijke voorwaarde voor succes is de
houding van het kind t.a.v. motivatie, huiswerk, taakgerichtheid en zelfvertrouwen.
Het leerlingvolgsysteem (LVS), de rapporten en de leerling-administratie geven een breed
beeld van het leerrendement van een kind. Bij de vaststelling van dit advies speelt de
ontwikkeling van de leerling gedurende de 8 jaar die het kind op de basisschool zit, een grote rol.
De IEP (eindtoets groep 8)wordt in april afgenomen. Het advies staat dan alvast.

5.17 BHV & ontruimingsplan

BHV
De gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV)zijn in staat om EHBO te verlenen en hulp te
bieden bij andere ongelukken die op school kunnen gebeuren. Daarnaast zijn er meerdere
collega's die het EHBO-diploma hebben. Zij worden jaarlijks bijgeschoold.

Ontruiming
ODBS Het Stroink beschikt over een ontruimingsplan voor het geval zich brand of een andere
calamiteit voordoet. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks aangepasl en 2 keer per jaar geoefend

tlet Sronir l{ruiis

5.1 8 Schoolverzekering voor leerlingen

Onze school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De school zorgt
zodoende dat de kinderen tijdens de schooluren en de weg van of naar school verzekerd zijn
Leerkrachten en ouders die meegaan op excursies en schoolreizen zijn meeverzekerd.

(
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519 Wettelijke aansprakelijkheid

Consent heefteen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deaansprakelijkheid voorschade,
toegebracht aan eigendommen van leerlingen door leerkrachten of hulpouders is hiermee
gedekt. Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een leerkracht, het
schoolgebouw mettoebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/verzorgers daarvoor
aansprakelijk.

5.20 Protocol geweldop school

Ook in Enschede krijgen we steeds meer te maken met geweld. Daarom is een protocol
opgesteld vooralle scholen van het primaironderwijs binnen de gemeente.
Dit protocol heet: Agressie en geweld tussen ouders en school en ligt ter inzage op school.
Hierin is opgenomen hoe wordt omgegaan met geweld zoals is beschreven:
r geweld van ouders naar medewerkers in de school
r geweld van medewerkers van school naar ouders
r geweld tussen ouders onderling
r geweld tussen ouders en kinderen
Geweld tussen kinderen onderling wordt, indien nodig, op schooldoor de leerkracht opgelost en
staat dus niet in het protocol.

5.21 Schorsrng van een leerling

Schorsing van een leerling
De directeur van de school kan een leerling schorsen wanneer er sprake is van een situatie die
de dagelijkse gang van zaken op schoolernstig verstoort en waarbij de veiligheid van de
leerlingen en/of het personeel in het geding is. Er wordt op een terughoudende wijze gebruik
gemaaktvan het middeltot schorsing. Een leerling kan worden geschorst voor een periode van
ten hoogste één week en de ouders worden zowel mondeling als schriftelijk van de schorsing in
kennis gesteld. Als u het niet eens bent met de schorsing, dan kunt u daartegen bearyaar
aantekenen.

Verwijderen van een leerling
De directeur van de school kan het schoolbestuur voorstellen een leerling van de school te
verwijderen. Alvorens tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de ouders als de
betrokkenen van de school (w.o. de groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord. Een
definitieve verwijdering vindt plaats nadat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te
laten. De ouders worden zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering.
Als u het niet eens bent met de verwijdering dan kunt u het besluit, ter toetsing, voorleggen aan
een onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie Passend Onderuvijs en
eveneens bezuaar aantekenen bij het schoolbestuur.
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5.22 Vertrouwenspersoon

Gesprekken met een vertrouwenspersoon kunnen gaan over seksuele intimidatie, geweld,
agressief gedrag of pesten. Veruit de meeste problemen zullen in onderling overleg tussen
ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld.
lndien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen Het Stroink:
Nienke Hofstede en Geesje Huisman
school A 053-4766581

Namens de gemeentelijk (extern) vertrouwenspersoon:
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Anne Overbeek. lk ben de externe vertrouwenspersoon
voor de scholen van Consent.
lk ben opgeleid als maatschappelijk werkeren heb daarna verschillende opleidingen en
cursussen gevolgd op het gebied van mediation en vertrouwenswerk. lk werk als zelfstandige en
ben onafhankelijk vertrouwenspersoon voor vele organisaties in met name ondenvijs en zorg.
Daarnaast verzorg ik trainingen die te maken hebben met een sociaal veilige leer- en
werkomgeving. Meer informatie over mij en mijn werk kun je vinden op mijn website
www.anneoverbeek.nl
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor Consent ben ik op maandag Vm vrijdag te bereiken,
zowel telefonisch als per mail. Wanneer je mijn voicemailtreft of mij een mail stuurt, neem ik
binnen 24 uur contact met je op.
Kinderen, ouders en medewerkers kunnen rechtstreeks contact met mijopnemen, wanneer er
sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, Maar ook wanneer er klachten zijn die
binnen de school niet naar tevredenheid zijn opgelost of wanneer zry zaken liever eerst met een
onafhankelijke functionaris buiten de school bespreken.

Anne Overbeek
Telefoon 06-306 42 568
Em ail: anne@burooverbeek.nl
www.burooverbeek.nl

5.23 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode voor het basisondenivijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2012
en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau
Jeugdzorg Zuid-Holland en GGD Hollands Midden.
Elke school is verplicht om een meldcode te hebben en deze te gebruiken.
ln de meldcodestaat een stappenplan beschreven voorhet handelen bij signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
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Stap l
Signál€Íl rn kaart brengen

Stap 2
O\,cÍkrg rner. ecn (ollega en raadplecg eventuenl Vcilig Ihtrs

Stap 3
CespÍek lÍrei cliiint

Figuurr: Stappenplan verbetÊrde meldcode
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ODBS Het Stroink heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het scheppen van randvoorwaarden
voor een veilig werk- en meldklimaat.
Aandacht functionaris voor de meldcode is Geesje Huisman, intern begeleider.

5.24 Film opnamen

Gedurende het schooljaar zal het voorkomen dat er in de groepen gefilmd gaat worden. Het kan
dus zo zijn dat uw kind op de opnamen komtte staan.
De fragmenten zijn bestemd voor intern gebruik en dienen als ondersteunend middel voor de
verdere professionalisering van de leerkrachten of leerkrachten in opleiding.
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6 De samenstelling van hetteam

6.í De leerkrachten

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep, soms samen met een collega,
als een leerkracht parttime werktof nog andere taken binnen de school heeft.
Wij proberen om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. Deze leerkrachten
vervangen elkaar, indien mogelijk, bij ziekte. Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan de
vaste invallers vanuit het team.
Veelleerkrachten zijn in het bezit van een Daltondiploma of gaan dit nog halen. Daarnaast is er
ieder jaar scholing op teamniveau of op eigen initiatief .

6.2 De onderwijsassrbÍenÍen

De onderwijsassistenten, juf Patricia en juf Mariëlle ondersteunen de leerkrachten

6.3 Andere taken leerkrachten

Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de school
r De lnformatie en Communicatiedeskundige (lCT-er)
. De lntern Begeleider (lB-er)
r De Bouwcoórdinator (BC-er)
. De Daltoncoórdinator
r De Rekencoórdinator
. DeCultuurcoórdinator
. lntern Stagebegeleider (lSB)
. Vakleerkrachtgymnastiek.

6.4 De schoolleiding

De schoolleider is llse Rekers en naast haar is Geesje Huisman de locatieleider. Beiden zijn drie
dagen op school aanwezig en aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en team.

6.5 De stagiaires

ODBS Het Stroink biedt jaarlijks stageplekken aan stagiaires van o.a. van het Saxion.
Dit kan ook een 4"jaars PABO student zijn: Leraar ln Opleiding (LlO).
Een LIO-er heeft twee dagen zelÍstandig de groep.
Daarnaast heeftde schoolstagiaires van het ROC, die de opleiding tot onderwijsassistent
volgen. Zij ondersteunen de leerkrachten in de groep.
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6.6 PSZ DeKabouters

ln het kort
ln peuteropvang De Kabouters staat het kind centraal. Uw peuter krijgt de mogelijkheid zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen op het gebied van spel, taal, het omgaan met emoties en de
motorische ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat peuters samen leren spelen en
delen.
De buitenspeelplaats van de peuterspeelzaal is groot en omringd door een hoog hek. Dat biedt
voldoende ruimte om te fietsen, te schommelen, te klimmen, te glijden en te spelen in de
zandbak.

Emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid betekent zorgen voor een emotioneel veilige basis waar
kinderen zich kunnen ontspannen, zichzelf kunnen zijn en zich geborgen voelen.
Peuteropvang de Kabouters streeft ernaar een "tweede thuis" te zijn voor de kinderen, waarbij de
nadruk wordt gelegd op een open en eerlijke sfeer. Zo ontstaat er een aanvulling op de
thuissituatie. Veiligheid is een vooruvaarde voor het realiseren van de andere pedagogische
doelen.
De pedagogisch medewerkers richten zich op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het
kind, door actief te luisteren en belangstelling te hebben voor wat een kind beleeft en voelt. De
pedagogisch medewerker is in staat om signalen op te merken als het niet goed gaat met een
kind. Als het kind behoefte heeft aan ondersteuning wordt er passend op gereageerd.

Stimuleren van kinderen
ledere kind ontwikkeltzich op zijn eigen tempo. Het ene kind heeft een stimulans nodig om zich
verder te ontwikkelen en het andere kind heeft uitdaging nodig omdat zijn ontwikkeling
voorspoedig verloopt. Observaties en eventuele toets gegevens zijn een hulpmiddel voor de
pedagogisch medewerker om tot een goed startaanbod te komen voor de begeleiding en
stimulering van het individuele kind.

Thema's en activiteiten
We werken met thema's volgens de Piramide methode. Elke 3 weken wisselt het thema, met als

doel de woordenschat van de peuters te vergroten. Woorden en activiteiten worden aangepast
aan het thema. Ondenruerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

. Eten en drinken
o Kleding: dat wil ik aan
. Mensen (hoe zie ikeruit)
. Verkeer
. Ziek en gezond

Bijzondere activiteiten die jaarlijks terugkomen zijn o.a.
- verkleedfeest
- paaseieren zoeken en paasontbijV paaslunch
- uitstapje naar de supermarkt
- kabouterreisje (met de huifkar naar de kinderboerderij)
- lekker patatjes eten in de laatste week voor de zomervakantie
- wandeling maken in het bos
- sinterklaasfeest
- kerstdiner/ buffet gemaakt door de ouders (samen met de basisschool)
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WE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Naast de basisgroepen bestaat de mogelijkheid om 2 exlra dagdelen WE te volgen. Peuters die
hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing nodig van JGZ (consultatiebureau).
Uitgangspunt van de WE is dat peuters extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Met
de Piramide methode wordt spelenderwijs de woordenschat van de peuters vergroot.
Daarnaast wordt metde basisscholen samengewerktom de doorgaande ontwikkelingslijn te
garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouders/vezorgers, zij worden uitgenodigd
mee te doen aan allerlei activiteiten.

de Kabouters

de.kabouters@columbu sju nior.n I

Telefoonnummer peuteropvang de Kabouters : 0882347457

Teamleidster van de peuteropvang is:
Veronique Becking: 0614632255 v.becking@columbusjunior.nl

Dagindeling
Globaal ziet de indeling van een morgen er als volgt uit:

. Btj binnenkomst is er gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en pedagogisch
medewerkers

o Daarna is het tijd om afscheid nemen van de ouder(s), opa's en oma's
. Lekker vrij spel en er worden activiteiten in groepjes of één op één gedaan met de

kinderen om aan de ontwikkeling van het kind te werken. Dit doen we in kleine groepjes
of individueel. Bijvoorbeeld: een kind kent de kleuren nog niet, dan gaan we hier mee
oefenen. Wij noemen dit tutoren. De kinderen krijgen extra begeleiding. De pientere
kinderen krijgen uitdagende activiteiten aangeboden om zich ook verder te ontwikkelen.

. We gaan daarna in de kring en zingen "goedemorgen" en zeggen tegen elk kind
"goedemorgen". Daarna splitsen we op in twee kleine kringen en lezen dan een boek
voor.

. Aanbod van een creatieve activiteit aansluitend op jaargetijde, thema, feest

. We gaan samen opruimen

. Het hulpje van vandaag mag de bakjes uitdelen. We eten en drinken samen aan tafel.

. De kinderen die nog niet zindelijk zijn moeten naar het toilet. Daarna doen we de jassen
aan. De kinderen moeten dit zoveel mogelijk zelf proberen

r We gaan buiten spelen indien het regent spelen we binnen en doen daar leuke
beweegactiviteiten.

. De kinderen worden opgehaald waarbij gelegenheid is voor contacten tussen ouders en
leidsters. Ons hulpje mag de deur opendoen.

Groepsgrootte
Op de peuteropvang wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte van 16 peuters.
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maandag d i nsdag woensdag donderdag vrrjdag

8.15 -

12.15 uur
8.15 - 12.15

UUT

8.15 - 12.1 5

uur
8.15 - 12.15

uur
geen

13.00 -

17.00 uur
13.00 - 17.00

uur
13.00 - 17.00

uur
13.00 - 17.00

uur
geen

ln de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten.



Personeel
Op elke groep wordt gewerkt meteen team van vaste pedagogisch medewerkers. Er zijn allrld 2

medewerkers aanwezig. Als er iemand ziek is, wordt een invalster ingezet. De pedagogisch
medewerkers zijn minimaal MBO-3 geschoold.

De pedagogisch medewerkers op de WE-groepen zijn getraind in het werken met de WE-
methode Piramide. Ook de EHBO-scholing van de medewerkers is wettelijk geregeld.

Medewerkers en stagiaires zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag).
Stagiaires werken boventallig. Columbus Junior geeft stagiaires graag de kans om ervaring op te
doen. We zien dit als een win-win situatie: de stagiaires worden goed opgeleid en op de
peuterspeelzaal zip regelmatig extra handen op de groep aanwezig.

GGD
Jaarlijks wordt op elke opvang een Risico-lnventarisatie gedaan, op het gebied van Veiligheid en
op het gebied van Gezondheid. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt en
uitgevoerd. Dit wordt gecontroleerd door de GGD. De rapportage van de GGD ligt voor de ouders
ter inzage op de zaal.

Plaatsingsvoorwaarden en aanmelden
Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar als er plaats is.
Vanaf één jaar kunt u als ouder/vezorger uw kind opgeven bij peuteropvang de kabouters.
Hier kunt u een aanmeldingsformulier ophalen en weer inleveren. U kunt uw kind ook aanmelden
op de website van kinderopvang Columbus junior. www.columbusjunior.nl

6.7 BSO HeÍ Stroink

Sinds september 2019 hebben wij BSO in basisschool ODBS Het Stroihk. Wij bieden hier opvang
aan op de maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag voor kinderen van 7 tot 13
jaar. ln het Stroihkshuis hebben wij nog een BSO-groep, BSO het Sprookjesbos, waar wij opvang
aanbieden op de maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag voor de kinderen van 4
tot 7 jaar. Op de woensdagmiddag en vrijdag middag bieden wij bij BSO het Sprookjesbos
kinderopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij zijn kinderopvang het Sprookjesbos onderdeel
van Columbus Junior, een kinderopvangorganisatie die actief is in West, Oost en Zuid Twente.
Met onze peuteropvang zijn wij gevestigd met een groep, de Zonnestraaltjes, in basisschool de
Regenboog. En een groep, de Kabouters in basisschool Het Stroihk.
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Als kinderopvang staan wij vooroptimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Hierbij bieden wij
een rijke speel- en leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en daarbij
de gelegenheid hebben om te ontdekken, te experimenten en op ondezoek uit te gaan.
Door kinderen de mogelijkheid te bieden hun ervaringen, belevenissen, gedachten en gevoelens
uit te drukken kan hun persoonlijkheid zich vormen.
Onze pedagogisch medewerkers hebben hierbij de belangrijke taak om de kinderen steeds een
stapje verder te brengen dan de kinderen op dat momental zijn. De kinderen maken kennis met
diverse vormen van vrijetijdsbesteding en worden er activiteiten aangeboden waarbij de
belangrijkste ontwikkelgebieden van de kinderen worden aangesproken:
. Beweging, bijv. voetbal, tennissen, outdoor-sporten
. Samenwerking, bijv. koken, sport- en spelactiviteiten
. KunsVCultuur, bijv. theater, dans, muziek, schilderen
. Natuur, bijv. het bos in, speuren, beestjes vangen, hutten bouwen, observeren
. Techniek, bijv. bouwen, lego, scheikundeproefjes.
Wij bieden verschillende soorten opvang voorde BSO aan namelijk: reguliere opvang en
flexibele opvang. Voorschoolse opvang en opvang in de schoolvakanties en op studiedagen.

Bel of mail vrijblijvend voor informatie of een rondleiding naar: 088 234 7457 1088 234 7449.
Aanmelden kan ook via de website, www.columbusiunior,nl

Wij werken meteen veelal vast team van pedagogisch medewerkers, met een flexibele schil
eromheen.
Voor de BSO is het vaste gezicht:
Marloes Damkot- ter Weele
De teamleider van de locatie is: Veronique Becking
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7 De ouders

7.1 Inleiding

Ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze
school. Het spreekt voor zich dal ze goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van
hun kind. ODBS HetStroink betrekt de ouders op velerlei manieren. Ouders helpen mee bij
activiteiten op school, rijden en begeleiden kinderen bij excursies, helpen bij de feesten of de
jaarafsluiting. Verder zijn er biebouders actief. Tevens zijn ouders actief in de
oudergeledingenraad (OGR) en de medezeggenschapsraad (MR).

Ouderbetrokkenheid;

' sohooL ew ovtder, sohlvLder aaw sohlvtder o 
.

* Onze missie is

' ww Ve,Lwd, o wze Le erLLwg' .

* Onze visie is
o Iw owzr sohooLzlilwLerarew ew owderst.avtwers, wet de

b e d o eLLwg d at EL wd ere w h w w 7 er s 0 o 
^LLJ? 

d o eL h aLew, 0 w deys

a vwb a ss a d evtr v a w d e s oh o oL z 4w e w h et t e a vw 7 r ofe s sí,0 waLLteLt

wLtstya,aLt. Zo lzvtwje daw sTre4ewvaw eew drLehoe? owdey-

fuLwd-sohooL. "

ODBS Het Stroink ziet de ouders als partner. Partner in ontwikkeling, gesprekken en leren. We
willen gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind. De leerkracht in pedagogische didactische
zin en ouder als ervaringsdeskundige. De school werktgraag samen met de ouders aan de
ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Openheid, samen
werken aan de ontwikkeling van het kind betekent ook dat van beide kanten problemen gemeld
worden en er samen naar een oplossing wordt gezocht.

7.2 Informatie

Voor algemene informatie over het basisonderwijs venvijzen we naar de Onderwijsgids,
uitgegeven door het ministerie van Ondenruijs.
Jaarlijks ontvangt u onze Schoolgids. Deze staat ook op de website: www. hetstroink.nl

Donderdags, om de week, verschijnt de nieuwsbrief met actuele informatie over de afgelopen en
komende week.

Dit schooljaar heeft u voor het eerst een mooie kalender ontvangen met alle belangrijke data.

Aan het begin van het schooljaar wordt een omgekeerd gesprek (oudervertelgesprek) en een
informatieavond gehouden. Deze gaan respectievelijk over uw kind(eren) en het onderuijs in de
verschillende groepen.
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Verder zijn is er een openhuisavond, waarop u samen met uw kind kunt kijken naar het
schoolwerk van uw kind. Tevens zijn er ieder jaar open dagen voor alle belangstellenden.
Daarnaast zijn er natuurlijk de rapporten en de rapportbesprekingen.
De leerkrachten zijn dagelijks na schooltijd te spreken. We stellen het op prijs als u even een
afspraak maakt.

Het jaarverslag van de OR en MR ligt ieder jaar ter inzage op school.

Wij informeren ouders via Social Schools, een online platform vooroudercommunicatie. Via uw
kind ontvangt u een brief met daarop de website en een inlogcode.
Om te weten wat er op school en in de klas van uw kind speelt heeft u Social Schools nodig. Wij
raden u dan ook aan de app te installeren.

7.3 Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw kinderen
betreffen. De MR van ODBS HetStroink bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
Soms heeftde directie de instemming van de MR nodig; voorandere zaken een advies.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbriefbrief en
kalender.
De MR heeft een adviseur vanuit de directie.

7.4 Namen van MR- leden

Sikander Siddique
Gonny Bóhmer
Anouk Ghijsels

leerkracht
Marloes Neervoort
Dafne Prenger
MarijkeZwiers

Tessa Bloks
Anjely Somar
Berna Sarigul

ouder (voorzitter)
ouder
ouder

7.5 De ouderraad (OR)

De OR heeft als taak: het bevorderen van de bloei van de school, ouders bij activiteiten
betrekken, helpen bij het organiseren van feesten, het beheren van het schoolfonds en
belangen van de ouders behartigen bij directie en MR. De OR is toegankelijk voor iedereen
De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief en kalender.

7.6 Namen van ORJeden

leerkracht
leerkracht

leerkracht

ouder
ouder
ouder

Sabrine van der Horst voorzitter
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Geesje Huisman leerkracht
ln het schoollaar 2021-20222 wordt de OR aangevuld met nieuwe ouders.
De andere teamleden zijn om de beurt aanwezig bij een OR-vergadering.

7.7 Ouderbijdrage

Wij vragen van ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 30,- (inclusief de bijdrage voor het
sinterklaasfeest) voor de bekostiging van activiteiten voor de kinderen op school.

Van dit geld bekostigen wij:
-Festiviteiten zoals het kerstfeest, Pasen, een multicultureel feest, de afscheidsavond van de
leerlingen van groep I en andere vieringen
-Sinterklaasfeest: wij vragen een bijdrage van € 7,50. Hiervan worden o.a. cadeautjes, het
Winterbal en de traktaties betaald

Vanaf 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet van kracht gegaan zodat kinderen waarvan ouders
die het schoolgeld niet (kunnen) betalen niet worden uitgesloten van activiteiten buiten het vaste
onderuuijsprogramma zoals bijvoorbeeld schoolreizen, -excursies of feesten als Sinterklaas, Kerst
enz. OokStichting Leergeld zal niet meerbijdragen uitsubsidies en sponsorgelden voor
gezinnen (met een inkomen tot 120o/o bijstandsniveau) die daar voorheen een aanvraag voor
deden. Op onze school hanteren wij aljaren een spaarsysteem voor het innen van het
school(reis)geld voor alle extra activiteiten. Dit, zodat de bijdrage elk jaar zo laag mogelijk kan
blijven. Wij zouden het uiteraard zeer fijn vinden dat u deze betaalt zodat de activiteiten buiten
het vaste onderuvijsprogramma ook mogelijk blijven, school ontvangt hier immersgeen
vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor. Mocht u het niet (ineens) kunnen betalen dan kunnen
we kijken naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld betalen in termijnen.
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7.8 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten uit de MR-en van scholen, aangesloten bij Consent.
Onze school wordt vertegenwoordigd door een ouder (Gonny Bóhmer)en een leerkracht.

7.9. Oud papier

De gemeente Enschede stelt een vuilniswagen met chauffeur beschikbaar aan scholen om met
ouders en leerkrachten oud papier in de wijk op te halen. Opwww.twentemilieu.nl kunt u
opzoeken wanneer er papier in uw wijk wordt opgehaald. U kunt zich opgeven om samen met
andere ouders vande groepvan uw kind papier opte halen. Maarook als u (altijd) wilthelpen.
De opbrengst van het oud papier komtten goede aan de kinderen van onze school.
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I Andere schoolse activiteiten

8.1 Schoolreizen

De leerlingen gaan jaarlijks op schoolreis. De schoolreizen vinden meestal plaats in de laatste
maanden van het schooljaar. Vanaf groep 5 gaan groepen mogelijk op meerdaagse schoolreis.

Om de kosten te spreiden, hanteren wij een spaarsysteem.
De bijdrage voor de schoolreizen en de ouderbijdrage ztln per jaar'.
- € 40,- voor de schoolreizen
- € 30,- voor de ouderbijdrage
Samen is dit € 70,- per kind per schooljaar.
Wanneer een kind vanaf groep 4 of later begint op onze school wordt in overleg met de
leerkracht een andere, hogere bijdrage gevraagd voor de schoolreis. Op deze manier sparen
deze kinderen ook voldoende voorde duurdere, meerdaagse schoolreizen in de hogere groepen

Dit bedrag kan in één keerworden overgemaaktvóór 1 novembervan het lopende schooljaar.
Er kan ook in 3 termijnen betaald worden: de eerste termijn van € 30,- moetworden voldaan vóór
1 november, de tweede termijn van € 20,- vóór 1 februari en de derde termijn van € 20,- vóór 1

meivan het lopende schooljaar. Het schoolreisgeld en de ouderbijdrage zijn ondergebracht in
een stichting en worden beheerd door de OR.

U kunthet bedrag storten op rekeningnummer:
NL46R48O0105809446 - Stichting tot beheer oudergelden Stroink
Wilt u de voornaam en achternaam van het kind en de groep waar het in zit vermelden bij het
overmaken? Het totaalbedrag voor de schoolreis van uw kind moet betaald zijn vóór 1 mei,

8.2 Spofrtoernooien

We nemen deel aan allerlei, door de afdeling sportzaken georganiseerde, toernooien. (Korfbal,
beeball, voetbal en het schaaktoernooi). De kinderen doen mee op vrijwillige basis.
Voorafgaand aan een toernooi wordt er in de gymles aandacht besteed aan de sport van het
toernooi. Zo maken alle kinderen kennis met een bepaalde tak van sport, óók als ze zelf niet met
het toernooi meedoen. Kinderen uit de bovenbouw kunnen onder begeleiding van een
leerkracht, via de Sportraad, zelf een sporttoernooi organiseren.

8.3 Bibliotheek

ln onze school is een bibliotheek gevestigd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Hier staan
de biebboeken van Het Stroink.
De kinderen van groep 1 Vm 8 mogen, één keer per 2 weken op dinsdagmiddag onder schooltijd
en in klassenverband, een boek kiezen. Dit boek mag twee weken geleend worden en daarna
nog twee weken verlengd worden, Na 4 weken moet het boek terug naar de bieb.
Het lidmaatschap voor de "grote" bibliotheek (openbare bibliotheek) is gratis voorkinderen.
Hopelijk wordt hier door de ouders van alle kinderen gebruik van gemaakt.
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8.4 Kinderboekenweek

Op Het Stroink wordt aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Tijdens deze week, vaak
begin oktober, wordt er met een thema extra aandacht besteed aan lezen en leesplezier. Het
einde van de Kinderboekenweek wordt gezamenlijk afgesloten.

KINDER
BOEKEN
WÈEK

8.5 ExcursÍes

Regelmatig zijn er excursies onder schooltijd. Ook maken we gebruik van de diensten van
Natuureducatie Enschede, de GGD, Kaliber Kunstenschool en de Musea in Enschede. Verder
van aanbiedingen die andere instellingen ons gedurende het schooljaar doen. De school heeft
een cultuurcoórdinator en krijgt subsidie voor culturele activiteiten.

8.6 lntegraal Kind Centrum Stroinkslanden Zuid (KC)

Een IKC is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er is oog
voor de talenten van het kind en het voorkomen van achterstanden. Het IKC komttegemoet aan
wensen van ouders om de overgangen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en school beter
te regelen. Van de partijen is de zorgstructuur op elkaar aangepast.
ODBS Het Stroink, basisschool De Regenboog en kinderopvang Columbus junior vormen samen
IKC Stroinkslanden Zuid.
Er is een goede samenwerking tussen de partners en veeloverleg.
Er wordt hard gewerkt om de doelstellingen van het IKC Stroinkslanden Zuid waar te maken.

46



9 De ontwikkelingvan hetonderwijs

9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

Als school zullen we steeds weer moeten inspelen op de veranderende maatschappij.
Dat betekent dat de methodes daar ook op moeten worden aangepast.
We werken aan sociaal emotionele ontwikkeling (SEO). Daarin past ook de kleine kring.We gaan
door met coóperatief /eren en PBS.
Het gebruik van de computerwordt uitgebreid. Niet alleen bij de methodes zoals met Snappet,
maar ook als een hulpmiddel bij het zoeken naar informatie. De leerlingen krijgen computerles,
zodat ze in staat zijn zelfstandig een werkstuk of PowerPoint op de computerte maken. ln alle
lokalen zijn digitale schoolborden in gebruik. ln groep 3 Vm 8 worden chromebooks gebruikt door
de kinderen om op te werken ln de kleutergroep zijn ipads aanwezig.

9.2 Nascholing leerkrachten

Jaarlijks is er een aantal studiedagen, waarop het team van ODBS Het Stroink scholing volgt.
Daarnaast volgt een aantal leerkrachten de EHBO- en de BHV-cursus.
Voor het volgen van een individuele cursus kunnen we putten uit verschillende bronnen.
(De Hogeschool, Seminarie Orthopedagogiek en CPS). Ook vezorgt ons bestuur Consent en
SPOE nascholing, dit heet gsplein

/lt

ix*
9.3 Contacten met andere scholen en instellÍngen

Sinds enkele jaren kennen we in onze wijk het wijkplatform. ln dit platform hebben o.a. scholen
uit onze wijk en de peuterspeelzaal zitting. Gezamenlijk doel is gelijke kansen te creëren.
Daartoe krijgen gemeenten geld van de overheid.
De buurtscholen hebben periodiek contact met elkaar.

Via SPOE (=Steunpunt Onderwijs Enschede) is er contact met het speciaal onderwijs in
Enschede.

De directeuren van het Openbaar Onderwijs Enschede hebben maandelijks contact metelkaar.

Ook zijn er contacten met het Voortgezet Onderwijs. (o.a. het Stedelijk Lyceum, Het Bonhoeffer
College en het AOC)

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt op voor de belangen van het openbaar
ondenrijs. (A ffi6-5331 500)

De Nederlandse Daltonvereniging en Dalton Oost- Nederland bewaken het Daltonproces op onze
school.
Eenmaal per 5 jaar is er een visitatie om te kijken of we het Daltonpredikaat mogen behouden.

-<-

o
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ln het voorjaar van 2015 zijn we opnieuw gevisiteerd en hebben voor 5 jaar licentieverlenging
gekregen. Door corona is de visitatie in 2020 verschoven.

lnspectie van het onderwijs:
Postbus 51 (info@owinsp.nl en www.ondenruiisinspectie.nl ) 41400.
Voor vragen over ondenruijs: I 0800-8051 (gratis)
Geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur: A 0900-1 1 131 1 1 (lokaal tarief )

Stichting Consent (Schoolbestuur): I 053- 4884444
Dhr. M. Poppink en dhr. A. Timmerhuis tot en metoktober 2021 en daarna mw. R Klokman,
M.H. Tromplaan 47,7513 AB Enschede

Schoolarts G.G.D. regio Twente, M.H.Tromplaan 47,7513 AS Enschede. I053-4876888

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), I 053-4353353

Jeugdtandverzorging, A 0ffi-430901 0

lndien uw kind te maken krijgt met ongewenste intimiteiten, kunt u contact opnemen met de
contactpersonen van school Nienke Hofstede en Geesje Huisman I 053 4766581
Of met de gemeentelijke (extern) vertrouwenspersoon: Anne Overbeek
Telefoon 06-306 42 568, Email: info@anneoverbeek.nl
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10 Resultaten

10.1 Algemeen

Ons Daltononderuvijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden
van het kind. Dit betekent dat wij het maximaal haalbare uit een kind willen halen. Aangezien
kinderen van elkaar in velerlei opzicht verschillen, betekent dit ook dat de kinderen een
verschillend onderwijsaanbod krijgen en op een verschillend niveau de school aan het einde van
groep 8 verlaten. De Cito{oets geeft weleen behaald eindniveau aan, maar zegt niets overde
kwaliteit van het ondenvijs in vergelijking tot andere scholen.
Het gaat erom wat een school een kind heeft bijgeleerd in de tijd dat het als vierjarige de school
binnenkwam en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind met een hoge
eindscore in de B schooljaren minder heeft bijgeleerd, dan een kind meteen lagere score.
Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol.
lndividuele toets resultaten worden natuurlijk altijd metde ouders/verzorgers besproken.
Het schoolkeuzeadvies aan de ouders wordt o.a. hierdoor bepaald. ln de contacten met het
voortgezet ondenivijs blijkt dat onze kinderen met een juist schoolkeuzeadvies op een voor hen
geschikte vorm van voortgezet onderuvijs terecht zijn gekomen. Deze vormen variëren van
ISK tot en metVWO/GYM. Scholen kunnen op vele verschillende manieren een rapportage
geven van het behaalde eindresultaat. Waar dit is gebaseerd op een subjectieve beschrijving zijn
de resultaten van scholen moeilijk vergelijkbaar.

10.2 Inspectie van het onderwijs

Het laatste inspectiebezoek op schoolvond plaats op 21 juni 2016. Er is onderzoek geweest naar
indicatoren uit het waarderingskader primair onderwijs en onderzoek en analyse van documenten
over de school.
Het inspectierapport geeft aan dat Het Stroink een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. We
zijn trots op het rapport, vooral ook omdat we een goede beoordeling hebben gekregen op een
groot deelvan de indicatoren. Op de rest scoren we een voldoende.
Het complete verslag is na te lezen op www.ondenrui isinspectie. nl
Op 20 juni 2016 is er een inspectie onderzoek WE geweest. Ook dit verslag is na te lezen op de
site van de Onderwijsinspectie.

Schooljaar: Pr.O
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M M/H H H/vWO vwo

2018-2019 5.9 5.9 tt.7 Lt.7 tL.7 tt-7 17.6 5.9 L7.6

2019-2020 5sk 19 5 19 14 5 19 9 5

2020-2021 1 lln 2 lln 1 lln 1 lln 3 lln 2 lln 6 lln 1 lln 3 lln
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1 í School-en vakantietijden

11.1 SchooltÍjden

Komend schooljaar werken we weer met het continurooster. De schooltijden zijn als volgt:

Alle qroepen hebben dezelfde lestiiden:
Maandag van 08.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag van 08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag van 08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag van 08.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag van 08.30 uur - 14.30 uur

Lunch van 1 2.15 uur- 1 2.30uur
Lunch van 12.15uur - 12.30uur

Pauzevan 12.30- 12.50 uur
Pauzevan 12.30- 12.50 uur

Lunch van 12.15 uur- 12.30uur
Lunch van 12.15uur - 12.30uur

Pauzevan 1230- 12.50 uur
Pauzevan 12.30- 12.50 uur

De kinderen nemen een lunchpakket mee, metfruit en drinken voor de eerste pauze en brood en
drinken voor de tweede pauze.
's Woensdags kan iedereen thuis lunchen.

Rege/s voor aanvang van de schooltijd.
De kinderen mogen 's morgens vanaf 08.20 uur naar binnen en moeten om 08.30 uur
in de klas ziin als de lessen beginnen.

11.2 Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is een uniek en compleet interventieprogramma om bewegen en spelen een
kwaliteitsimpuls te geven tijdens de ochtend en middagpauzes. Het is een programmawaarmee
we kinderen op motorisch, sociaal en emotioneelgebied kunnen ontwikkelen.
ln de pauzes begeleiden de kinderen van groep 7 en 8 (de juniorcoaches) op het plein allerlei
spelen voor de andere kinderen van de school. De spelen zijn verdeeld over 5 vakken, elk met
een eigen kleur. De vakken hebben de kernmerken en een opbouw van 'helemaal zelfstandig
spelen' tot'spelen in competitie verband'.

Blauw
Geel
Oranje
Groen
Rood

activiteiten naast elkaar
activiteiten om de beurt
activiteiten samen delen
activiteiten samenwerkend
activiteiten tegen elkaar

Hierdoor kan elk kind in veiligheid spelen op zijn eigen niveau.
Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen

50



Vakantie Vanaf Tot en met
Herfstvakantie Maandaq 18 oktober 2O21 Vriidaq 22 oktober 2021
Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 Vriidaq 7 ianuari 2O22
Vooriaarsvakantie M aandaq 21 f ebruari 2022 Vriidaq 25 f ebruari 2022
Goede Vriidaq Vriidaq 15 april2O22
2e Paasdaq Maandaq 18 april2022
Meivakantie Maandao 25 aoril2022 Vriidaq 6mei2022
Hemelvaart Donderdao 26mei2022 Vriidao 27 mei2O22
2e Pinksterdaq Maandaq 6iuni2022
Zomervakantie Vriidaq 15iu\i2022 Vriidao 26 auoustus 2022

11.3 Schoolvakanties en vriie dagen

De vakanties van onze schoolzijn conform de gemeentelijke regeling

Extravrije dagen
ln de kalender zijn studiedagen van het team opgenomen.
De kinderen zijn dan vrij.
De data staan in de kalender vermeld en in de agenda op Socialschools.. Mogelijke andere vrije
dagen zijn nog niet gepland. De data hiervoor, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via Social
Schools.
Ook in de nieuwsbrief worden ze ruim van tevoren aangekondigd.
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11.4 Regels voor ertra vakantíe

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel í3a van de Leerplichtwet 1969 dient
minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Er kan alleen verlof gegeven worden indien er sprake is van:
- de specifieke aard van het beroep van een van de ouders waardoor het alleen mogelijk is

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie

mogelijk is.

Extra vakantieverlof
- mag één maal per schooljaar worden verleend (zie bovenstaande gegevens)
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen
- mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
- mag niet worden verleend voor een (tweede) vakantie in de wintermaanden en voor langdurig
verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst.

Verlofregelingen voor kinderen
Een verzoek om extra schoolverlof kunt u aanvragen;

. Voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar

. Verlof moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur
worden aangevraagd

. Verlof wordt schriftelijk aangevraagd. Daarvoor kunt u op school een formulier vragen bij
de directie of administratie.

VerloÍ kunt u aanvragen voor:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan

geschieden.
2. Verhuizing voor ten hoogste één dag.
3. Huwelijk van bloed- of aanvenryanten tot en met de derde graad voor 1 of

dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats
belanghebbende.

4. Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanveruanten Vm de derde graad; duur in overleg
met de directeur.

5. Overlijden van bloed- of aanverwanten;
- in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen,
- in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen,
- in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag.

6. Een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of een 12y,-,25-,40-,50- en 60-jarig huwelijk van
ouders ofgrootouders voorl dag.

7. Voor andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof .

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan
10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school
aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar kan verlof verlenen
indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen
waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende
een van de gezinsleden.
De verlofbrief kunt u halen bij de administratie.
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1 1.5 GymroosÍerScÍrooljaar 2019-2020

Het is de gewoonte dat kinderen gymkleding dragen tijdens de gymles. Gymschoenen zijn
wenselijk i.v.m. veiligheid, voetwratten en voetschimmelen blessures. Alle kinderen krijgen een
gymtasvan school. Daarin bergen zij hun gymkleding op.
Tijdens de gymlesworden er geen sieraden, horloges e.d. gedragen. Laat daarom waardevolle
sieraden thuis.

Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen op woensdag schooljudo.

11.6 Ziekmelden
Het is van groot belang om uw kind vóór schooltijd ziek te melden, tussen 8.00 en 8.30 uur. Dit
kan bij de administratie of bij degene die de telefoon opneemt. Het wordt dan aan de
g roepsleerkracht doorgegeven.

11.7 Bereikbaarheid ouders
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een aantal formulieren, waarop u aangeeft hoe
uw kind naar huis mag en waar u bereikbaar bent onder schooltijd. Het is belangrijk dat
elk jaar opnieuw in te vullen. Telefoonnummers (vooral mobiele) veranderen nogal eens
en de situatie van (en met wie) naar huis gaan kan ook veranderen.

Wilt u het bij de administratie melden als u tussentijds een ander telefoonnummer krijgt?
Ook is het zeer wenselijk dat u zich aanmeldt bij Social Schools. Dit kan bijde administratie van
de school.

08.30 - 09.15 7t8 08.30 - 09.15 7lB
09.15 - 10.00 5/6 09.15 - 10.00 5/6
10.30 - 11.í5 4 10.í5 - 11.00 4
11.15 - 12.00 3 11.OO - 11.45 3
13.10 - 14.00 Groep 112

Vakleerkracht Loes Nieuwkerk- Loohuis Groepsleerkracht qeven qvm
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Formul ier "lnste mming met schoolgids"

Verklaring

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met de

Van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022

Geldende schoolgids van deze school.

Namens de Medezeggenschapsraad,

School:

Adres:

Postcode/plaats:

Plaats:

Datum

Naam:

Functie

ODBS HetStroink

Het Stroink 66

7542 GT Enschede

Enschede

7 oktober2021
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