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1.1 Doltonbosisschool Het Stroink
t', ,fl

ODBS Het Stroinkis een bosisschool, die dekinderen de mogelijkheíd biedt zich door
Doltononderwijs op een moximqle mqníer te ontplooien. Ook worden dekinderen voorbereid op

een moderne, demo cratische en mu lti cu ltu re I e somen leving.
Wij leren dekinderen om hun eigen verontwoordelijkheid te dragen, zelfstondigtewerken en

eigen keuzes te mqken. Doqrnaost besteden wij ocndocht oan het leren somenwerken en

digitolisering.

ODBS Het Stroink bereidt de kinderen doornoost ook voor op het Voortgezet onderwijs.
De inzet en deskundlgheid von ons teom moken ODBS Het Stroinktot een school woor íeder
kínd, elke leerkrocht en elke ouder met plezier noqr toe goot.

Tn deze schoolgids leest u op welke wijze er vorÍn en inhoud wordt gegeven oan de organisotie
en de onderwijskundige octíviteÍten op ODBS Het Stroínk.

ODBS Het Stroink ís sinds ?O mei 1998 Dqltonschool.
Iedere 5 joor wordt door de Nederlqndse Dolton Vereniging getoetst of wij het Dolton
predicoat mogen houden. Tn 2Ol5 hebben we een verlenging von vijf joar gekregen. Met alle
corono maa'lregelen is visitotie uítgesteld.
Sinds mqqrt 2OL3 zijn we ook in het bezit vqn het certif icoot van CBOO , we zijn dus een echte
openbare school!

De gezamenlíjke verontwoordelijkheid voot een prettige werk- en leefomgeving zien wij als één

van de sterke punten von ons onderwijs. Binnen het Dqltononderwijs wordt een krochtig beroep
gedaon op de vijf píjlers:

Veranfrutoor@nW@
ta,uywnÀue/rl<'íAg/,e'fferíwíteiÍe/wrefl,eríw

Deze pijlers zijn ook von groot belang ín het voortgezet onderwijs, woor inzet, een goede
werkhoudíng, goed kunnen plonnen en uitvoeren von token, een grote ínvloed hebben op het
uiteindelíjk wel of niet slogen von de leerling.

ODBS Het Stroinkis een openbare school. Openboor onderwijs is toegonkelijk voor olle
kinderen, ongeocht hun godsdíenst of levensoverïuiging.
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We geven oondocht qon de mcotschoppelijke en levensbeschouwelijke woorden en

normen zoals die voorkomen in onze somenleving.

ODBS Het Stroinkheeft niet olleen oondqcht voor de leervaardigheden von kínderen, mqqr ook

voor de socísql-emotionele, crestieve en motorische vqqrdigheden"
Voor deelnqme qon de somenleving, nÍ ols kind en laïer ols volwossene, ztjn al deze
voordighedenbelangríjk. Communícqtíe is een belongrijke voorwqorde om te porticiperen in de
somenleving. ïcolontwikkeling heeft dqorom prioríteit.

t.2 De schoolleidinq
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1.3 Het schoolsebouw

1.4 Het Stroink in de wiik. IKC
a trlEl.n

1.5 Schoolbestuur Consent

De Openbore Dolton Bosisschool Het Stroink moqkt deel uít von Stichting Consent

eooëgq,

..*---ll,
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Stichting Consent ís de grootste onderwijsorgonisotie in Enschede voor olle
openbare bosisscholen en scholen voor specioal voortgezet onderwijs.

Consent heeft een duidelijk doel: 
, ,

Wij willen nu en in de toekomst onderwijs'bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie orh',,

kinderen een stevige basis te bieden en t)e ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te '"

kunnen functioneren ín de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in

samenhang met houdingen, motivaties en beeldvorming. Waarmee kinderen in staat zijn om te
verwoorden: wat wil ik, wat kan ik en wat Aoe ik. - I

Onze merkbelofte luidt:

'qeef ows Je taLewt,le Eá1gt er eew toek owcst voor tervtg' .

Meer info hierover is te vínden op https/ lwww.consentscholen.nl/consent/onze collectieve
ambítíe

t.6 Onze missie en onze visie

Onze missíe is

oqw lzLwd, owze LeerLLwg'.

Onze vísie is

olw owzr schooL zlí1w Lerarew ew owdeys Tartwers,
nLet de bedoeLLwg dat tzLwderew hvtw persoowL{k.

doeL haLew, owders atlwbassad,ewr vaw de schooL

ztJw ew het tean* professLowaLLtelt u,tltstraaLt. Zo
Vu"w1e daw s?ye\"ew vaw eew drLehoe4 owder-

lzLwd-schooL. "

1.7 Een positief schoolklimoot

PBS is een geintegreerde, schoolbrede en pteventieve oanpok, gericht op olle leerlingen.
Doel ís een veilig en positteÍ schoolklimoot te creëren dot olle leerlingen ín stoot stelt om

optimool teprofiteren von het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maqkt PBS gebruik von
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interventies en strotegieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het
voorkomen von probleemgedrag (dus veel complimentjes geven). Voor verreweg de

meeste leerlingen is dit de bqsis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede
vorderingen te moken.

Uit onderzoek is gebleken dot het voor olle leerlingen leidt tot meer effectieve leertijd,
eengrotere'tookgerichtheid, minder verstoríngeninde klos en betereleerprestatíes.
De ouders zíjn portners in het uitleggen, oonleren en bekrochtigen von het gewenste gedrag
Ook is er op Het Stroink een respect protocol.

t' tt'

2.7 Het Doltononderwiis

Doltonscholen vollen onder een vorm vqn troditionele vernieuwingsscholen. Binnen het
Doltononderwijs blíjven de goede elementen von het klqssikqle onderwijs gehondhaofd, terwijl
er oon de andere kont zoveel mogelijk ruimte wordt geloten voor individuele ontplooíing. Het
Doltononderwijs is qeen uitgewerkt systeem met eigen speciale leermiddelen en een

voo rgesch r ev en schoo lorgon isat íe.

Helen Porkhurst gof ook oqn

'Dalton is no method,
it's a way of life'.

Doltonscholen zullen dus

onderling vqn elkoor
verschillen . Zowel

onderwijs op moot,
oanbevolen in de nieuweWet Primoír Onderwijs, ols

het zelfstondíg werken in het voorlgezet onderwijs
sluit noqdloos con bij het Doltononderwíjs.

Het Doltononderwijs is gebaseerd op vijf pijlers

VerantwoordelUkheid
Zelfstandigheid
Samenwerking

9
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Verontwoordel ijkheid :

Dit uitgongspunt is.een belongrijke voorwoqrd e voor de ontplooiing von ieder kínd. In die
vrijheid ligt het beroep besloten dct wij doen op het verantwoordelíjKheidsgevoel von kinderen
ten opzichte vqn zichzelf en de gtoep. Doqrom is een kind niet volledig vrij om te doen en f e

laten wat het wil. Er is een duidelijk van tevoren vostgestelde grens woarbinnen een kínd zich
kanbewegen. Vrijheid moet jeleren honteren. Wij stellen dus oqn de jongste kinderen ondere
eisen dqn oon kinderen uit de hoogste groepen. Toch hebben olle kinderen in school ruimte
nodig om zích te kunnen ontplooien en verontwoordelijkheid te leren.
De leerkrocht is bij het stellen van regels en eisen steeds olert op índividuele verschillen
tussen kinderen.

Zelfstondigheid:
Het uitgongspunt zelfstondigheid wordt votmgegeven door middel von de toqk. De taok is een

wegwijzer voor de kinderen om zelf oqn het werk te goon. Oplossingen voor problemen moeten
zoveel tnogelijk zelf gevonden worden.

Het leren omgqon met'uitgestelde qqndqcht' is belcngríjk.
Deleerlingenzijngewend hun werkzsqmheden zointe kleden dot zij langere tijd zelfstcndig
kunnen wetken, zodot deleerkracht leerlíngen kon instrueren en stimuleren.
Het streven ís om von zelfstondigheid naar zelfsturíng te goon. Dat betekent dat kinderen in
hun schoolloopboon meer zelf leren aangeven wot hun leerdoelen zijn enhoe ze deze willen
bereiken.
Bij de kinderen ontstqot in de loop vqn hun schoolti.ld op deze monier een grote mote von

zelfstondigheid. Door de kinderen een groter aandeel te geven in hun eigen ontwikkeling,
groeit ook het gevoel vqn verantwoordelijkheíd.

Scmenwerkíng:
Wanneer wij het zelfstqndig en individueel werken stimuleren, is het mogelijk dat een kínd zo

in het eigen werk opgoot, dot een kind het totool, de groep en de school uit het oo9 verliest.
Vqndqor dot wíj de onderlinge hulp en somenwerking tussen kínderen voortdurend stimuleren.
Wij vinden dit een belangríjk uítgongspunt, omdot het oonsluit bíj de eisen die de mootschoppíj
stelt: somenwerken in teomverbond. Structuren vcn "Coóperatief" Leren worden regelmatig en

structureel in de gtoepen toegepost om kinderendezevocrdighedenteleren.Deze
voordighedenbereiden de kinderen voor op hun verdere schoolloopboon en in hun toekomstige
boon.

Effectiviteit
Het doltononderwijs is gericht op een eff ectieve ínzet von tíjd, menskrocht en míddelen. Wíj
willen leerlingen juist verontwoordelíjkheid in honden geven. Als leerlingen een took kríjgen,

Reflectie
Effectiviteit

HET srn$rrr
L0



coNSfNr

woor zij verontwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheld zelf plonnen en

uitvoeren, Ís het onderwijs danveel effectiever don klqssikqol onderwijs. Helen
Pqrkhurst mookt ín hoor Dolton Plon von kinderen ols het ware kleine ondernemers, die
verontwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk,hun eigen werk, dat ze in vrijheÍd
uítvoeren.

Ref lectie
Ref lexiviteit, nodenken over je eigen gedrag en je eigen werk, Ís op doltonscholen
belongrijk.Leerlingen moken bijvoorbeeld voorof een inschatting von de moeilijkheídsgrood en

de tijd vqn de opdrochten. Achterof wordt hierover ook een f eitelilke beoordelíng gegeven en

worden in gesprekj es regelmattg de inschottingen voorof en de f eiteliJke beoordelingen
ochterof met elkoar vergeleken. Tn zulke gesprekjes kon er don bíjvoo rbeeld qondocht

geschonken worden oon het feit woorom een kind steeds de rekenopgqven ín de weektook
voorof moeilijker in schot dan ze (ochferof ) blijken te zijn. Op andere aspecten von het
werken in de klos wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleideliJk de
voordigheid in het zelfstondig werken enhet somenwerken opgebouwd.
Ook op schoolnivequ vindt reflectie over de kwoliteít von het doltononderwijs voortdurend
ploats.

De Took

Men noemt Dqltonscholen wel eens'de school met de
toak'. De toqk ís de kopstok wqoraon wij het onderwijs
ophongen. Het kind kon zelÍ kiezen oqn welk onderdeel

het eerst gewerkt goot worden (verantwoordelijkheid),

wat zonder hulp gemookt kon worden (zelfstandigheid) en

bíj welke onderdelen er samengewerkt kon worden

(samenwerken).Tn de groepen L en 2 wordt gewerkt met
een digitoal keuzebord. fn groep 3 komt daor de took op

popíer voor ín de ploots. Doorno wordt alleen met de tqok
op popier gewerkt. De kínderen geven op de took oon hoe

ze gewerkt hebben (reflectie). De leerkrocht doet dit
ook. Voor de vokontÍes gaan de tqken mee naar huis. Op

de tqok wordt gediff erentieerd gewerkt, onderwijs op

mqot dus. Doornoost is er nog'keuzewerk'. Als een kind op

een of meer onderdelen niet goed kon meekomen, krijgt
hel een oongeposte took. Voor reder onderdeel dot af is,

wordt op het taakbord eenvakle in de dogkleur gekleurd
of op het dígíbord/tqqkbrÍef geregistreerd door de

leerlingen zelf .

tv ïl

Op de tookbríef kunnen de leerlingen de token ook voor zichzelf plonnen en afkleuren
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Dogkleuren:

moandag: oron.1* dinsdog: blouw woensdog: g?oen donderdog: rood vrijdog:

Vonaf g?oep 3 werken de kinderen met een doltonblokje
rood: niet storen,
groen: je mog me iets vtagen,
vroogteken: vroqg voor de leerkrocht.
oranje: fluisterstem

Tijdens de toqkuren wordf er gewerkt oon of met:

. ontwikkelingsmoterioql en keuzewerk (groep L en 2)
. taol
. rekenen
o geschiedenis
o oordrijkskunde
o lezen: begrijpend / studerend / recreatief
. schrijven
o werkstukken / spreekbeurten / boekbesprekingen
. gebruik von de computer/tablet
o notuur en gezond gedrag
. verkeer en sociole redzaamheid
. keuzekast
. geestelíjke stromingen
. oonvonkelijk en voortgezet technisch lezen
. de kring
. Engels ,

. ïekenen

. hondvqordígheíd

. gymnostíek

. muziek

2.2 Het teom von Het Stroínk

Leerkrochten:
Dofne Prenger, Korolien Koops, Angelo LuchÍ, Morijke Zwiers, Morloes Neervoort, Vonkq Bruin,

Nienke Hofstede, Gilendem Sohin, Loes Nieuwkerk.

Onderwijsoss istenten :

Moriëlle Boveld en PotricÍo Tonnemo.

Directie:
flse Rekers en Geesje Huismqn

HET srn@rrx
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Ondersteuning:
Evo Mischker, Nqtolie Cretier, Tomora Heskomp, Curry Koloycí

2-3 De o?oeuen von het Stroínk

fn het schooljoor 2022-2023 drooien we met:
Een groep t/2
Een groep 3
Een groep 4 ;i

Êen groep 5/6
En groepT/8

2.4 Schooltijden

(

Binsdag

ilaandag

-

Woensdag

Í!onderdag

Vrijdag

3.t Lezen

Voor het aanvankelijk lezen moken we gebruik von "Veilig LerenLezen" (VLL), de Kim versie.
De methode werkt met een met diff erentiotie, heeft een goede opbouw von de leerstoÍ en

wordt ondersteund door een uilgebreid software pokket. Er is veel oefenmoteriool voor de
kinderen.
Voor voortgezet technisch lezen honteren we voor de groepen 4 t/m 6"Goed gelezen".

3.2 Begriipend lezen

HET srnffiiwx
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Voor begrijpend lezenhanteten we vqnof g?oep 4 "Nieuwsbegrip" woorbij de

kinderen leren een tekst volgens een vost stappenplon te anolyseren. Het is de

bedoeling dot de kinderen dit ook gaon toepossen bij wereldoriëntotíe enhet moken von

werkstukken.

3 3 Rekenen

Vonqf groep 3 werken we"Wereld ín 6etollen". De methode is erg gestructureerd en loot

leerlingen werken op een nivecu dct bij hen post. Daornqast biedt de methode een

ondersteunend computerprogrommo.

Ook moken we gebruik von "Snoppet" , rekenen op de chromebook. Hierin kunnen de leerlingen

deverwerkíng von Wereld ín getollen doen. Moor ook werkenzehier op hun etgen niveou oon

hun persoonlijke doelen.

a

Itt tI $na[ G
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Groep 3 begint met de nieuwste versie von "Veilig Leren Lezen" .

Sinds 2OL3-20t4 werken we met de methode "Tool op Mcot" (toal & spelling)

3.5 Engels

Sínds een paat moond werken wij met de Engelse methode "Gtoove me". Het is een online
methode waarmee je op een leuke en speelse wijze de leerlingen op hun eigen nívecu Engels
leert.

3.ó Wereld themotisch werken

Er zijn drie methodes voor de groepen 3 t/m 8, die guo opbouw en inhoud goed op elkoor
ofgestemd zijn.

o Nout: Notuur enTechntek
. Meonder: Aordrijkskunde
. Brandqan: Geschiedenis

Er zijn 25lesweken woorin 5 thema's behondeld worden die afgesloten worden met een toets
in de groepen 6 t/m 8.

En er is oonvullend materioql, wqcr de leerkrocht een keuze uít kon moken.

De lessen kunnen ook zelf stondig gemookt worden, zodat het goed post bínnen ons

Doltononderwijs. Sinds vorig schooljoor hebben we een stqrt gemookt de lessen von de drie
vakgebieden in themo's te behqndelen.Zo gaanwesteeds meer richtíng themotísch werken.

HET srn@rxr
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3.7 Schrijven

De methodeheet "Pennenstreken" en sluit oon bij VLL (Veilíg LerenLezen).

De letters en woorden die de kinderen bij VLL leren;.leren ze tegelijkertijd schríjven.

3. 8 StudÍevoordiqheden

Studievoordigheden oef enen we in veel verschillende vakken en op verschillende momenten. De

leerkrocht doorloopt met de kinderen steeds dezelfde stoppen;
/ Wqt moet ik doen?

'/ Hoe ga ik het doen?
r' Wot heb ik nodig?
/ fk doe míjn werk, en ik doe een controle.

Zo worden de voordigheden op veel momenten geoef end.

3.9 Gymnostiek

Alle groepen krijgen op moondog les von de vakleerkrqcht en op woensdag les von de eigen

leerkrocht.

3.10 Muziek en expressie

Groep 4 heeft één keer in de week muziek van een vakdocent.
Viq het cultuurqcnbod kunnen kinderen regelmatig kennismaken met resp.beeldende, muzikqle,

donsqnte en drqmotische vormíng. Tijdens het thester wordt regelmatig vertoond wot de
kinderen kunnen op gebied von dramq, muziek en dqns.

Dqqrnoost voert groep I ieder jaor een musicol op ols ofsluitíng von de bosisschoolperiode.

3.tt Verkeer

Voor de gtoepentt/m 3 is er Rondje Verkeer.
Groep 4 werkt uit "Stop Vooruif"
De groepenS en 6 moken gebruik von "Op voeten en fietsen".
En de gtoepenT en8 von de "Jeugdverkeerskront".

Verder mookt groep 8 de Oef enexomens, doet mee oon het Londelijk Verkeersexomen en een

Proktisch Verkeersexomen door de wijk.
Ook hebben we het lobel 'Verkeers Veilig' gekregen omdqt we oc'lief bezig zijn met
verkeerseducotíe.

3.12 Snoppet

HET srnffinrr
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Vonaf schooljoor 2Ol8-2Ot9 werken de groepen 4 t/m 8
met Snoppet. Ook als school blijven we meegasn met de
ontwikkelingen van het ICT- onderwijs. Het doel von

Snoppet is de kwolíteit von het bosisonderwijs
verbeteren door een chromebook met benodigd
lesmoteriqol beschikbaar te stellen voor ieder kind.
Deze chromebook dient ols intercctieve (slimme)
vervanging voor de huídige (werk-)boeken en sluít oon

op de meest gebruikte.lesmethod en. Zo mcken wij
rekenen en spelling inieder gevol op de chromebook. Ook anderevokken zools woordenschqt,
burgerschop, informotieverwerking kun je goed leren vio de chromebook.
Notuurlijk blíjf je ols leerkrocht gewoon je lessen geven op de 'oude' monier. Alleen moken de
kinderen de opdrachten nu op de chromebook. Áls leerkrocht heb je nogmeer voordelen. Je
kunt meteen vio de comput er zien wie de lessen gemookt en begrepen heeÍt. Door kun je ols
leerkrqcht meteen op inspringen en de leerstof opnieuw uitleggen.

3.13 Huiswerk

Vonof gtoep 3 krijgen de kinderen iedere week huiswerk mee voor spelling en toql. Als het
nodig is, krijgen kinderen incidenteel huiswerk mee voor bíjv. tofels en rekenen.
Vqnof groep 4 krijgt ieder kind een werkblqd rekenen en spelling mee.
Vonof groep 6 krijgen leerlingen ook somenvottingen mee om een proefwerk vqn

oordrijkskunde, natuur/ïechniek of geschiedenis teleren, noqst het reken- en spelling
huiswerk.
De proefwerken worden weliswaor op school besproken en geoef end, mqor moeten thuis no9
voker worden doorgenomen.

Vonof groepT kan er, noost deproefwerken, voor 3 vokken huiswerk worden meegegeven.
Vonof groep 8 voor 4vakken.
De werkbloden bevotten oef ensfof en zijn snel en mokkelijk te moken.
We zijn er absoluut geen voorstonder von om kinderen te overlqden met huiswerk, moor om de
stop naor het voortgezet onderwijs gemokkelijker te moken vínden wehet wel belangrijk om
kínderen olvost te laten wennen qon huiswerk.

$nap I
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3.14 BeweegwÍjs

Beweeg Wijs is een unrek en

co m p I eet tnt erv ent i ep ro g romma

ombewegen en spelen een

kwal Íteítsimpuls te geven

tijdens de ochtend.en

m íddogpou zes. Het' is een
progrqmmo woiormee we

kinderen op motorisch, sociqal

en emotioneel gebied kunnen

ontwikkelen.
fn de pouzes begeleiden de

kinderen von groep 7 en8 (de
juníorcooches) op het plein

qllerleí spelen voor de andere kínderen
von de school. De spelen zijn verdeeld
over 5 vqkken, elk met een eigen kleur.
De vokken hebben dekernmerken en een

opbouw von'helemqol zelfstqndíg spelen'

tot'spelen in competitie verbond'.

Blouw activiteiten noost elkoor
activíteiten om de beurt

, octiviteiten sqmen delen
6roem octiviteiten somenwerkend

Rood octíviteiten tegen elkoqr
Hierdoor kon elk kind Ín veíligheíd spelen op zijn eigen niveou. Spelen is tenslotte de
j.ralnnnnl iL <l a Áowaoanrt'ivit'oil van kindanon'.r''- ' '

3.15 Onderwijs oon het jcnge kind

Jonge kinderen ontwikkelenzich voorol door te kijken, luisteren envoelen. Een totqle belevtng

met olle zintuigen.Zo doen Jonge kinderen ervaring op met dewereld om zich heen. Door

beweging ontwíkkelt een kind de eigen mogelijkheden en leer'f herr ztjn eigen líchaom kennen. Al

bewegend wordt de ruímte verkend en leert het kínd ook doormee omgaan.

Tool Ís eenheel belongrijke f actor voor een goede ontwikkeling von het jonge kind. Het is

belcngrijk dqt kínderen durven spreken. De denkontwikkeling hongt nquw sqmen met de

taolontwikkeling. Het longe kind heeft een ruslige en ovetzichtelijke omgeving nodig, woor

duidelijkheidveel houvost kon bíeden. Dan kon een kÍnd zich zelfstondíg ontwikkelen en

zelf verrrouwen opbouwen.

HET srn@$nvx
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Zindelijkheid
We vinden het belangríjk dot kleuters die bij ons op school storten zindelijk zijn.
Wanneer een kleuter niet zindelíjk ís gcon de leerkracht/TB-er meï ouders in gesprek om

hierover afsproken te moken. Ook kunnenwehier,wanneet nodig, de hulp vqn de
schoo lverp leegkundlge inschokelen.

,fs het kind níet zindelijk door medische problemqtiek, don is hei goed om dit bespreekbaar te
maken zodot we somen ofsprcken kunnen mqken hierover.

Onderwijs Ín de kleute?g?oep i
Op Het Stroink hebben wij een heterogene groep. Groep t en 2 in een combi-groep, oudste en
jongste kleuters zitten bij elkoar in de klos. Dit biedt veel voordelenvoor de ontwikkeling von

dekinderen. De jongste kleutersleren op het gebeid von zelfstondigheid veel vqn de oudste
kleufers. Enzo werkt dot ook op cognitief gebied. Kínderen lerenvan elkoor.

Bij de kleuters werken we oon de hqnd vqn thema's. De hersenen von jonge kinderen nemen don

liet beste olle informotíe op qls het gebracht
wordt binnen een thema, danheeÍt het een

context enleert een kind dus
gemokkelijker.
Wíj gebruiken hiervoor de themo's von
" Kleuteruniversiteit". Voor de tqqlontwíkkeling

hebben wij een mop "Fonemisch Bewustzijn" en

voor de rekenontwikkeling "Gecijf erd Bewustzijn"
Met deze methodes en noslogwerkenzorgenwe
dot alle ontwikkelíngsgebieden oon bod komen bij
dekinderen. Alles wordt verpokt in leuke speel- en

werkmomenten, op die mqnier hebben de kinderen
niet eens door dot zeaanhet lerenzijnen
ontwíkkelen ze zich vanzelf .Zo worden deze speel-
en werkmomenten verwerkt in de hoeken, in de
kring, in spelletjes die ze olleen of gezomenlijk
doen, in gym en spelless en en buitenspel . Een qsneenschokeling von

leermomenten dus.

Al deze situotíes worden door de juffen gecreëerd moor ook geobserveerd en eventueel
v ast gelegd ín ons kleutero bservaf iesys I eem, D i9 i keuzebord.

De kínderen kunnen ook hun eigen

werkkiezen op Digikeuzebord en ook
don wordt geregislreerd wot zíj ol

kunnen of gedoanhebben. Op deze

monier is ínzíchtelíjk woor het kind in

zi jn/haor ontwikkel ing stoat.

!

#13tr-
Werkmap
Fonemisch
bewustzijn

.l í*

o

!
I

I

I

igikeuzebo
SE
rdI
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4.t Ouderbetrokkenheid

Ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel von de dag toe qon deleerkrachten van onze

schodl. Het spreekt voor zich dot ze goed op de hoogte willen blijven von de ontwikkeling van

hun kínd. ODBS Het Stroink betrekt de ouders opvelerlei monieren. Ouders helpen mee bij
qctíviteiten op school, rijden enbegeleiden kinderen bij excursies, helpen bij de feestenof de
joorofsluiting. Verder zijn er biebouders actief . Tevens zíjn ouders octief in de
oudergeledingenrcod (OR) en de medezeggenschapsrood (MR).

Ouderbetrokkenheíd;

' schooL gw ovLdgr, schov,td,ey aaw schowder '.

* Onze missie is

oww tzLwd, owze LeerLLwg'.

* Onze visie is

olw owze schooL zlí1w Lerayew ew ovtders

Taytweys, t^lLet de bedoeLLwg dat QLwderew hww

?ersoowL1d doeL haLew, owdeys avlLbassad,ewr

vaw de schooL zï1w ew het teavt*

professLowaLLteLt u-LtstyaaLt. Zo tttw1e daw

spyef?,ew vaw eew d,rLehoek, ovtder-lzLwd-scho0L. '

ODBS Het Stroink ziet de ouders ols portner. Partner in ontwikkeling, gesprekken en leren.
We willen gedeelde verontwoordelijkheid voor het kind. De leerkrqcht in pedogogísche

didoctische zin en ouder ols ervcringsdeskundige. De school werkt g?oag somen met de ouders
qon de ontwikkelíng von het kind, ieder met een eigen rol en verontwoordelijkheid. Openheid,
sqmen werken oon de ontwikkeling vqn het kind betekent ook dot von beide konten problemen
gemeld worden en er sqmen naor een oplossíng wordt gezocht.

&wb

auinrte
om ae

ontwikkeler
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4. 2 Informotievoorzíenino

. Voor algemene informotie over het bosisonderwijs verwij zen we nqor de Onderwijsgids,
uitgegeven door het ministerie von Onderwijs.

. Joorlijks wordt er deschoolgids oongepost. Deze stoot ook op de websíte: 
'

www.hetstroink.nl
. Donderdags, om de wg,ek, verschijnt de nieuwsbrief voor ouders met octugle informotie

over deafgelopen en komendeweek.
. Dit schooljoor heeft u weer een mooie kqlender ontvongen met qlle belangrijke dctc.
r Acn het begin von het schooljoor wordt een omgekeerd gesprek (oudervertelgesprek)

en een informqtieovond gehouden. Deze gaan respectievelíjk over uw kínd(eren) enhet
onderwijs in de verschíllende groepen.

. Verder zijn is er een openhuisovond, wqqrop u scmen met uw kind kunt kijken nqqr het
schoolwerk von uw kind. Tevens zíjn er ieder joor open dogen voor olle belongstellenden.
Doornqast zijn er notuurlíjk de ropporten en de ropportbesprekingen.

. De leerkrochten zijn dogelíjks nq schooltijd te spreken. We stellen het op prijs cls u
even een ofsprook mcokt.

. Het joarverslcg von de OR en MR ligt ieder joor ter inzoge op school.

. Wij informeren ouders vio Socíol Schools, een online plotform voor oudercommunicotie.
Vio uw kind ontvongt u een brief met doqrop de website en een inlogcode. Om te weten
wat er op school eninde klos van uw kínd speeltheeft u Sociol Schools nodig. Wíj roden
u don ook oon de opp te installeren.

4.3 /lÀedezeggenschopsrood (MR)

De MR houdt zlch bezig met belongriJke aangelegenheden die het onderwíjs qon uw kínderen
betreffen De MR von ODBS Het Stroink bestoot uít 3 ouders en 3 leerkrachten.
Soms heeft de directie de instemming von de MR nodig; voor ondere zoken een odvies.
De vergaderingen vqn de MR zijn openbocr en worden oongekondigd in de nieuwsbriefbrief en
kolender. f lse Rekers is qls qdviseur bíj de MR vergod eringen.

Nomen von MR- leden:
Sikonder 5iddigue
Gonny Bohmer
Anouk 6hijsels

Leerkrachten;
Morloes Neervoort
Dofne Prenger
Morijke Twiers

ouder (voorzitter)
ouder
ouder

leerkrocht
leerkrocht
leerkracht

HET srn@nrx
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De 6MR (Gemeenschoppelijke Medezeggenschop Rood) bestoot uit ouders en

leerkrochten uít de MR-en von qlle scholen, aangesloten bij Consent.

4.4 Ouderrood (OR)

De OR heef t ols toak: het bevord eten van de bloel von de school, ouders bij octiviteíten
betrekken,helpen bij het organiserenvanf eesten,het beheren von het schoolfonds en

belangen von de ouders behortigen bij directie en MR. De OR is toegonkelijk voor iedereen.
De vergoderingen zíjn openboor en worden oongekondigd in de nieuwsbrieÍ en kolender.

Nqmen vqn OR-leden:

Morieke Stolmeíjer ouder
Renuko Sowdcgor ouder
Chontol Bisschop ouder
Sobrine van der Horst voorzitter
Geesje Huismqn leerkrocht
De ondere teomleden zíjn om de beurt oanwezig bij een OR-vergodering.

4.5 Wijzígingen doorgeven

Aon het begin von elk schooljoor krijgt u een oontol formulieren, woorop u oangeeft
hoe uw kind nqqr huis mog en wqqr u bereikboqr bent onder schooltijd. Het is

belongrijk dot elk joor opnieuw in te vullen. Telefoonnummers (voorol mobíele)
versnderen nogal eens en de situatÍe von (en met wie) naqr huis goon kon ook

veranderen.
Wilt u het bij de qdministrqtie melden als u tussentijds een ander telefoonnummer krijgt?
Ook is het zeer wenselijk dot u zich oonmeldt bij Sociol Schools. Dit kon bíj de qdministrotie

vqn de school.

4.ó Ouderbildroge

Wij vrogen von ouders een jcorlijkse vríjwillige bijdrogevan€ 30,- (inclusief de bijdroge voor
het sinterkloqsfeest) voor de bekostiging vcn octiviteiten voor de kinderen op school.

Von dit geldbekostigen wij:
-Festiviteiten zoqls het kerstf eest,Pasen, een multicultureel f eest, de ofscheidsovond vqn de
leerlingen vqn groep 8 en andere vieringen
-Sinterkloasf eest: wíj vrogen een bijdrcge van€ 7 ,50. Hiervqn worden o.c. cqdequtjes, het
Winterbol en de troktotíes betoald

Vonof 1 ougustus 2O2l ls er eennieuwe wet vqn krocht gegaan zodqt kinderen woorvon

ouders diehet schoolgeld niet (kunnen) betolen niet worden uítgesloten von qctívíteiten buíten
het voste onderwÍjsprogrommo zools bijvoorbeeld schoolreízen, -excursies of f eesten als

HET srnffirwx
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Sinterkloos, Kerst enz. Ook Stichting Leergeld zal niet meer bíjdragen uit subsidies
en sponsorgelden voor gezinnen (met een inkomen tot LZO% bijstondsniveou) die
door voorh een een aonvroqg voor deden . Op onze school honteren wij ol jaren een
spoorsysteem voor het innen von het school(reis)geld voor olle exïro activíteiten. Dít, zodal de
bijdroge elk joor zo loag mogelijk kon blijven. Wij zoudenhet uiteroord zeer fijn vinden dot u

dezebetoolt zodqt de octíviteíten buiten hef voste onderwijsprogrommo ook mogelijk blijven,
school ontvongt hier ímmers geen vergoeding vqnuit de Rijksoverheid voor. Mocht u het niet
(ineens) kunnen betolen don kunnen we. kíjken noqr de mogelijkheden von bijvoorbeeld betolen
in tërmíjnen. t

D an fu#í tav v ríiw íllfgel l>ijdraAo ?.uun ne,w w (í va,w olknt
Ww íte'íf ee/w fe%t ma*P/w.

4.7 Stichling Leergeld

Al jorenlong mookf Stichting Leergeld Enschede het mogelijk voor kinderen uit gezrnnen die
moeílijk kunnen rondkomen om deel te nemen oon binnen- en buitenschoolse octiviteiten.
Hiermee voorkomen wij dot kÍnderen (4 tot 18 jaor) in de gemeente Enschede door geldgebrek
niet mee kunnen doen. Gezinnenmet een inkomen tot LZO% von het sociool minímum
(bijstondsniveou) komen ín oonmerkíng. Dit kunnen gezinnen zijn díe eeninkomenuit een
uitkering, dienstverbond of onderneming hebben.
Wilt u hierover meer inf ormotíe kunt u zoeken op https:/ /www.leergeld.nl/enschede/

5.1 Peuterspeelzool "de Kobouters"

Tnonze school bevindt zich ook eenpeuterspeelzaal. De peuterspeelzaalheet"de Kqbouters"
en wordt net ols de B5O georganiseerd vío Columbus junior.

de Kobouters,91trt tr

maondog dínsdoq woensdog donderdoq vri.idoq
8.15 -
12.15 uur

Lt5 - 12.t5
uur

8.15 - t2.15
uur

8.15 - 12.15

uur
9een

13.00 -
17.00 uur

13.00 - t7.oo
uur

13.00 - t7.oo
uur

13.00 - t7.oo
uur

9een

fn de schoolvokontíes is de peuterspeelzaal gesloten.

HEÏ srnSrux
23



CONSfN.r

Indien u hier gebruik von wilt moken kunt u mqilen nqor

de. kqbouters@co lumbusj uníor.n I

Telefoonnummer peuteropvong de Kabouters t 0882347457

Teomleidst?r von de peuteropvong is:

Veronígue Becking: O6t4632255 v. becking@co lumbusjunior.n I

5.2 Buitenschoolse opvong

In onze school wordt ook de BSO georgoníseerd viq Columbus juníor. Hier wordt opvong

aangeboden voor en na schooltijd. fndien u híer gebruik wilt moken:

Bel of mcíl vríjblíjvend voor informotie of een rondleídíng noar: 088 234 7457 /O88 234 7449.
Aonmelden kon ook víq de website, www.columbusjunior.nl

De teqmleider van de locotíe is: Veronigue Becking ,telef oon 0614632255

5.3 Logopedie

Op Het Stroink bieden wij 2 dagen per week
logopedie oon. Wíj werkensqmen met de KlinkR

logopedie. Wietske Fqber is de logopedrste op Het
Stroink,
Contactgegevensi
KlínkR Logopedie
inf o@kl ínkrlogoped íe.nl

o53 477 53 83

5.4 Fysiotheropie

Wanneer uw kind fysiotheropie nodig heeft
díe het onderwijs ondersteunt, ís dat ook

op school mogelíjk.

De fysiotheropeute bij ons op school is

Morcefine Gerritsen von Fysio Twente.

5.5 Bibliotheek

Op school hebben wi1 een bibliotheek. Doqr kunnen de kinderen boeken lenen. Deze mogen mee

noor huis en worden teruggebrocht op deaangegeven dqtum. Aon het einde von het schooljoor

linkR
lo o edie

TYSIOOTWENTE
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worden deboeken ingenomen Er zijn Iwee of drie moeders die ons helpen met de
uítleen van de boeken.

5.ó Schoolwijkcooch

Op onze school ís de schoolwijkcooch Marleen Peters. Zij is donderdogs op school.
Het opvoeden von kinderen kan soms moeilíjk zijn.Veel ouders hebben vragen overhet gedrag
vqn hun kind, de omgang met hun kind of de ontwikkeling. Hierbíj kan een wijkcooch hulp
bieden. Het biedt het gezin hulp en ondersteuning bij het opvoeden.Het contoct met de
wijkcooch loopt vio de intern begeleider (Geesje Huismon).

ó.1 Rondleidinq

U moakt een afspraak voor een gesprek met de directie. flse of Geesje geven tijdens dit
gesprek veel informotie over de school. Heeft u vrogen over de school don kunnen zij die ook
beontwoorden.
Dqn loten ïlse of Geesje u ons schoolgebouw zien.

6.2 Aonmelden

Als u uw zoon of dochter wilt oonmelden kunt u het oonmeldíngsformulíer invullen en inleveren
op school.

Op de dca dot uw kind 4 joor wordt, mog het noqr de bosisschool. In de maanden voorofgoond
mcA het 5 keer komen wennen,3 ochtenden en 2hele dagen U kunt met de leerkrqcht
overleggen, welke dagen hiervoor het meest geschikt zijn.
Kennismaken gebeurt niet in de moond voor de zomervakontie en niet in de moqnd december.
Wanneer de belosting voor de 4-jarige te grooï ís, kon, in overleg met de leerkrachï, een
regeling worden getroffen voor vermindering van de schooltíjd. Vonof vijf jaor is een kind
leerplichtig en gelden dewettelijke regels voor leerplicht en verlof . Ook ouderekinderen,van
wie de ouders plootsing op ODBS Het Stroínk overwegen, kunnen een dagje komen

kennismqken.

7.1 Possend onderwijs

Elk kínd heeft recht op goed onderwijs, bíj voorkeur binnen het regulier onderwijs. Als
kinderen extra ondersteuning nodig hebben proberen we dit bínnen het regulier onderwijs te
organiseren.Zo wordenkinderen het best voorbereid op een vervolgopleídíng en op hun
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uiteindelijke plek ín de somenleving. Dit is het uítgongspunt von de Wet possend

onderwijs die sinds 2Ot4 van krocht is.

Besturen en scholen hebben eenzorgplÍcht voor het bteden vqn possend onderwijs. Dot
betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dot iedere leerling die extro ondersteuning
nodig heeft en die bij hen ingeschreven stqqt oÍ ztch oqnmeldt eenpassend onderwijsoanbod
krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wot het kind nodig heeft en nogqon of zij dit
zelf kunnenbieden, eventueel met een ondersteuningsarrongement. Als de school deze
ondersteuníng zelf niet kon bieden en aangeeft dot een kind het beste naa? een andere school

kcn gcon, moet de school naoverlegmef de ouders zorgen dot er een school gevonden wordt
diewel eenpassend oonbod kqn doen enhet kind kon toelqten.
Om invulling te geven aan deze wet moken de scholen in de Gemeente Enschede deel uit vqn het
sqmenwerkingsverbond passend onderwijs PO 2302. fnformof ie over possend onderwijs kunt u

vínden op de website vqn het somenwerkingsverbondr www.swv2302.nl.

Het somenwerkingsverbond PO 23OZ is opgesplitst in drie deelreqio's: Plein Midden Twente
(Hengelo e.o), Ensch ede en Noordoost Twenf e. Onze school mookt deel uít von de deelregio
Enschede.
Tn iedere deelregio werken besturen somen om de zorgplícht wcor te mqken. Een belongrijk
onderdeel is de Commissíe voor Arcangementen (CvA), die odvíes geeft over toeloqtbqorheid
von kinderen tot speciool (bosis)onderwijs.

Meer informqtíe over possend onderwijs ín de deelregio ven onze school vindt u op de website
' Enschede: www.deel regio-enschede.nl

Ook al voor de komst von de Wet passend onderwijs wos onze bosisschool zo ingertcht dat ze

meer kqn betekenen voor leerlíngen die onderling sterk verschíllen in tempo, intelligentie,
sociole voordighed en en leermogelijkheden. Onze school is dqn ook klaor voor possend

onderwijs. fn het zogenaamde school ondersteuningsplcn (SOP) hebben wij omschreven welke
extra ondersteuning wij kunnen bieden.
Onze ombitie voor de toekomst
Het is onze ombítie om een school te zijn diebrede ondersteuníng biedt oon olle kinderen die
bíj ons worden oongemeld binnen onze gtenzen (zie hieronder) . Zoals in onze visíe stqot
beschreven, holen het positieve in kinderen noqr boven en kijken we noor kqnsen en niet noar

belemmeringen. Wij hebben de intentie om kinderen op onze school te onderstetJnen, dit alles

ín nouwe somenwerkíng met ouders. De driehoeksrelotíe tussen kind-ouder-leerkracht stoot
hierbij centroal.

Aonmelding

Wanneer u uw kínd wilt qanmelden op onze school en het heeÍt (mogelijk) extro ondersteuníng
nodig, don verkennen we met elkoor de ondersteuningsbehoeften von uw kínd, uw

verwqchtingen en de mogelíjkheden vcin onze school.

We honteren daarbíj een qantol afwegtngen, zoqls:
. Kunnen wij ols school een zodoniq onderwijsoqnbod doen dot er voldoende

ontwikkelingskonsen voor uw kind zijn?
. Kunnen we eenveilig schoolklimoot blijven goranderen?

HET srn$wx
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fs de groepssqmenstelling zodanig dat de leerkrocht in stoot is, zo nodíg met
extrq ondersteun ing, het possend onderwíjs t e or ganiser en?

Hebben we ook de verwqchting dot we ook de volgende jaren het kind possend

onderwijs kunnen bieden?

Bíj de ocnmelding von kinderen met specifleke ondersteuningsvrogen verwochten wij von

ouders dot zij ons vertellen dqt hiervon sprake is en op welke gebieden.
Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzokelijke ondersteuning kunnen bieden. Dít doen we
somen met het Steunpunt Pqssend Onderwijs (SPOE). Binnen .6 weken mog u von ons
verwochten dqt we aangeven of we uw kind possend onderwijs kunnen bieden. Als dot niet het
gevol is, mag u von ons verwachten dqt we aangeven wqor wel possend onderwíjs geboden kon

worden. fn sommige gevollen moet onderzoek worden gedaan om dit tebepalen fn dot geval

verwachten wij uw medewerking. Het kan voor komen dot het niet mogelijk is om binnen 6
weken een Passend oqnbod te doen. Don kqn de onderzoekstermíjn met moxímaal 4 weken
verlengd worden.

De ofweging of onze school possend onderwijs oqn uw kind kon biedenis een individuele
afweging. Een eventueel'efiket' qls qutísme of ADHD is niet leidend, moor vqn belong is om

duidelijk tekrijgenwelke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heefl. Ook kijken we noor de
dracglost von de groep woorin uw kind komt en nqor de langere termijn: kunnen wij uw kind
gedurendemeerdere schooljoren possend onderwijs bieden? Als we doqr níet zeker von zijn
moken we ofsproken met u over periodieke evoluoties.

Wanneer het niet lukt
Ondonks deze voorzieningen lukt het niet oltijd om een match te moken tussen wat uw kind
nodig heeft en wot wij kunnen bieden. Soms is die motch wel 'le moken qls er extro
ondersteuning vonuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dqn qqn.

Wanneer er sprake is von een duidelijk woorneembore ochterblijvende ontwikkeling of wanneer
de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste goot von andere leerlingen kon dot oonleiding zijn
voor het zoeken von possend onderwijs op een andere school. De huidíge school zol don - in
sqmensproqk met het SPOE en in overleg met u ols ouders - stoppen zetten om een school te
vinden woqr dot possend onderwijs wel geboden kon worden. Ouders kunnen, wanneer zehet
niet eens zijn met de door de school aongegeven noodzokelijke mooïregelen, gebruik moken von
hun rechten m.b.t. informotie, odvies, bezwaar en beroep.

Tnterne begeleider
Tot slot heeft iedere school een eigen inïernebegeleider (ïb-er). Deze onderwíjsmedewerker
is in stoot verdere wagen von u te beontwoorden over de uitvoer vqn Possend Onderwijs op de
school.

Op Het Stroink verzorgt Geesje Huismon alle fB-zoken.

Zorgstructuur
fn de nieuwe zorgstructuur wordt hierín voorzien door een vost teqm van begeleíders:
SPOE werkt met bosísondersteuning en extro ondersteuning.
Bosisondersteuning met het bosísteom en extra ondersteuníng met het diepteteom.
Het sccent komt voorol te liggen op het bosisteom. (85% van qlle leerlingen)

a

a
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Het bosisteom bestqot uíf directeur, fB-er en onderwÍjscooch..
Ze rtchten zich primoir op de bqsisondersteuning en dan m.n. hoe kunnen we

leerlingen met specif ieke onderwijsbehoeften passend onderwijs blijven bieden in het
"groen" (85% von de leerlingen). Er worden stopformulieren gebruíkt, woorin ín kleine stapjes
wordt beschreven wot de leerling goat leren en wot hij daorvoor nodig heeft.

7.2 Bosisteom. diepteteom

Deelnemers von het bqsísteqm zijn de directeur ols voorzitf er, de intern begeleider (IB-er) en

de onderwijscooch.
ïn het bosisteqm gcot het om de kwolíteit van lesgeven in de groep en in school. Het
opbrengstgericht en hondelingsgericht werken stoqt centrool: olle opbrengsten worden
geanolyseerd en zljn een stort voor het moken von verbeterplonnen op school- en groepsniveau.

De bevindingen van het bosisteom worden ook in een teomvergadering besproken met de
leerkrochten. De onolyses vqnuit de teomvergadering worden ook meegenomen in de
verbeterplqnnen.

Als er zorgen zijn over leerlingen dqn wordenzebesproken in het diepleteom. Hiervoor wordt
oltijd toestemming gevraagd oon ouders. fn het dieptetecm zijn oanwezig: de orthopedogoog
en onderwijscooch die verbonden zijn oqn Het Stroink. En woqr nodig sluiten ook de
sch oo I wij kcooch en de schoo lverp leegkundige qcn.

Ook ís er de mogelijkheíd von andere professionqls betrokken bij deleerling om oon te sluiten.
Wanneer uw kind besproken wordt kunt u daqr ook bij zijn.
Nqost deze bespreking in het bqsísteam en diepteteom vínden e? meet besprekíngen ploots die
vollen onder de bqsis ondersteuning.

7 -3 Doelen von de ondersteun tng

Het helebeletd stoot beschreven ín het ondersteuningsplan. Alle stappen die genomen worden,
gaon oltijd in overleg met de ouders. Er wordt ook tegemoet gekomen oon de pedagogische en

didoctísch e behoeften von begoaf de en hoogbegoaf de kínder en. Al onze leerlingen worden
zoveel mogelijk gestimuleerd in het gebruiken vqn hun mogelijkheden.

7.4 Intern beceleider

Geesje Huisman ís intern begeleider op onze school. Zijheeft een speciale studie gevolgd om

olles wqf met de onderwijsondersteuning te moken heeft , goed te kunnen corirdineren. Geesje

werkt 2 dagen per week qls intern begeleider.

7. 5 Leerlingvolgsysteem

ODBS Het Stroink beschikt over eenleerlingvolgsysteem (LVS) von CITO en von Esis. Door

regelmotig te toetsen worden de vorderingen van kinderen geregistreerd. De behoefte son

extra hulp of begeleiding wordt dqordoor op tijd gesignaleerd.
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Alle kinderen von de groep zitten in een groepsplon voor de vokken technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling, rekenen en socioql-emotionele ontwikkeling. Binnen dit
groepsplon zíjn 3 groepeni bosís, verdiept en intensief .

. Een gtoep kinderen kriigt de bosisstof en de bqsisinstructíe.

. De groep 'verdiept kon iets meer oon en krijgt verkorïe instructie en verrijkende
leerstof.

. De gtoep'íntensief' heeft verlengde instructie nodíg, met concrete moteriolen en meer
oefentijd.

Doarnoost worden detoetsen von de diverse methodes gebruikt.
De fntern Begeleider coórdineert de ondersteuning. Zij ziet erop toe dot de toetsen op tíjd
worden afgenomen, de groepsplonnen worden bijgesteld en houdt regelmotig
groepsbesprekingen met iedere leerkrocht. De leerkrqcht houdt olle belongrilke gegevens vqn

de leerlingen bij.
Tot en met groep 5 krijgen olle leerlingen de leerstof vqn díe g?oep aangeboden. Als blijkt dot
een leerling na een copociteítenonderzoek de leerstof tlm groep 8 niet zol kunnen holen, kon
er vonof groep 6 een OPP (= ontwikkelingsperspectief) worden opgesteld. Doorín stoot precies
beschreven welke leerstof deleerling krijgt, wot hij/zíj nodig heeft aon instructie,
begeleiding en wordt er toegewerkt nqqr de verwochte uitstroom.

7.ó Doublure

fn princípe kunnen kínderen bínnen een tijdvok van 8 qonéénsluitendejoren de school
doorlopen. fndien noodzokelijk kon, in overleg met ouders, besloten worden tot verlengíng ín
één van de groepen.

7 7 Resultatan von Het Stroink

Ons Doltononderwíjs is zoveel mogelijk ofgestemd op de indivíduele behoeftes en

mogelíjkheden vqn het kind. Dit betekent dot wíj het moximool hoolbare uit een kind willen
holen. Aangezien kinderen von elkoor invelerlei opzicht verschíllen ,betekent dit ook dot de
krnderen een verschillend onderwijsoonbod krijgen en op een verschillend nivequ de school aon

het einde van g?oep 8 verloten. De Cito-toets geeft wel een behqold eindníveou aon, maar zegt
niets over de kwoliteit von het onderwijs in vergelijkíng tot ondere scholen.
Hel gaot erom wot een school een kind heeft biSgeleerd ín de tijd dot het ols vierjorige de
school bínnenkwom en ols twoolfjorige de school weer verloot. Het kon zijn dot een kind met
eenhoge eindscore in de 8 schooljoren minder heeft bijgeleerd, dsn een kind met eenlagere
scote.
Bovendien spelen andere fqctoren don olleen kennis een rol.
fndíviduele toets resultoten'worden notuurlijk oltijd mef de ouders/ve?zotgerc besproken.
Het schoolkeuzeodvies qqn de ouders wordt o.o. hierdoor bepocld. fn de contocten met het
voortgezet onderwijs blijkt dot onze kinderen met een juist schoolkeuzeadvies op een voor hen
geschikte vorm von voortgezet onderwijs terecht zijn gekomen. Deze vormen voriëren van
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Proktijkonderwijs tot VWO. Scholen kunnen op vele verschillende manieren een

ropportoge geven von het behoolde eindresultoat. Waor dít ís gebaseerd op een

subjectieve beschrijving zijn de resultoten von scholen moeilíjk vergelijkbcor.
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Fen kind is meer dan taal en rekenen

7.8 Doorstroming noor het voortgezet onderwijs

Onzeleerlingen wíllen wezobegeleidendat ze,met degegeven mogelijkheden,die vorm von

voortgezet onderwijs kunnen volgen woorin zehet best tot hun recht komen. Ons qdvies oon de

ouders is gebaseerd op:

- Het leervermogen en het ontwikkelingsniveou von het kind -
- De resultoten von de ofgelopen schooljoren
- De persoonskenmerken von het kind (belongstelling, doorzettingsvetmogen, inzet,

nouwkeurigheid, enz.)

Er zíjn nquwe contocten tussen Het Stroink en de scholen voor het voottgezet onderwijs. Het
Stroink informeert de scholen voor voortgezet onderwijs, vío het onderwíjskundig ropport
en/of een warme overdrocht , uitgebreid over de von onze school of komstige leerlingen.
Andersom worden wíj op de hoogte gehouden von de vorderíngen von onze oud-leerlingen.
Op bosis vqn 8 joren goed onderwijs en de gesprekken met de ouders/vetzorgers en leerlingen,
spreken wij een verwochting uit omtrent het succes in deverdere schoolloopboon von het kínd.

In groep 7/8 wordt met de leerlingen en de ouders de mogelijkheden voor vervolgonderwíjs
bekeken.Leerlingen ín groep 7 ontvangen qqn het eínd van heï schooljaar ol een voorlopíg
qdvies. Dit odvies krijgt in groep 8 een definitief kqrqkter. Nq qonmelding bij het voortgezet
onderwíjs ontvongt denieuwe school vqn ons de benodigde informotie. Bij de voststelling von

het schoolkeuzeadvies speelt de ontwikkelíng von de leerling een grote rol. DÍe ontwikkeling
wordt bijgehouden ín ons LVS (leerlíngvolgsysteem). Doqrnqost moken we gebruik von de

NSCCT en von de IEP Eindtoets g?oep 8. De NSCCT ts een niet-schoolse fest. Niet de op

school vetwotven kennis wordt gemeten, moor juist de copociteiten die het kind vqn zichzelÍ al

heeft. Doormee moqkt de test het leerpotentieel zichtboor. Ouders von groep 6 en7 geven

toestemming voor het ofnemen von de NSCCT. Bepolend voor de toelating tot de scholen voor
voortgezet onderwijs, is en blijft het schoolkeuzeadvies von de bosisschool.

HET srnSwx
30



coNSfNr

Voortgezet onderwi.is Aanlal 2O2t Áontol 2022
Het Stedelijk Lyceum 4 4
Bonhoeffer colleqe 11 6

Zone college 2

vso t I
Buiten Enschede ivm verhuízing 2

Soort onder:wi.is Aantol ?OZt Áontol 2022
Havo/VWO 3

Havo I
VMBO (G)/T /hovo 6 t
vMBo (G)/r 2 I
VMBO K/ (G)T 3 1

VMBO K 2

VAABO B/K 3

VMBO B 2 5

Proktijkonderwijs I

,..

8 1 Leenolícht en

De |eerp|ichtombtenoren in de regto Twente hebben een regionq|e verzuimkoqrt primoir
onderwijs vostgesteld. Hierin stoon o.o. de spelregels over niet geoorloof d schoolverzuim zoals

te loot komen, spijbelen en ziekte. Vanqf 1 opril 2OL7 moeï dergelíjk verzutm dígitool worden
gemeld en komt de melding terecht bij de leerplíchtombtenoor.
De leerplichtambtenaor von de gemeente Enschede is Thijmen Domveld,
(t.dqmveld@enschede.nl )

8.2 Verzuim

Wijverzoeken u het verzuim op school tot het uiterste tebeperken. Indien uw kínd verzuimt,
bijvoorbeeld door ziekte, dan verzoeken wij dit 's ochtends telefonisch door te geven tussen
08.00 uur en 08.25 uur.

8.3 Verlof

Voor wot betreft extrq verlof wordt onderscheid gemockt tussen:
1. extrovqkqntíeverlof
2. extra verlof wegens gewichtige omstondigheden t/m tQ schooldogen en mee? don 10

schooldogen
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1. Extro vokontieverlof buiten de regulíere schoolvqkonties is olleen mogelíjk in

verbond met de oord von het beroep ven een von de ouders van een leerling. Dit verlof kon

slechts één keer per schooljoor worden verleend, mog níet langer duren dqn 10 schooldogen

en mag níet plootsvinden in de eerste twee weken van het schooljocr. Een dergelijk
verzoek wordt gedoan bij de directeur van de school en moeï in príncípe von te voren
worden voorgelegd.

2. Gewichtige omstondighedenkunnenplezierige, moor ook mínder plezigqige omstandigheden
zijn. Een dergelíjk verzoek voor moximoql 10 schooldogen wordt eveneens gedoan bij de

directeur von de school en moet in príncípe von te voren worden voorgelegd. Hierbij moet
gedccht worden oon het bijwonen van een huwelijk, een huweltjksjubileum, verhuizing, etc.
Het is nodrukkelijk niet bedoeld voor bijvoorbeeld een 8O-jorigeverjaardog von

grootouders. Uiferoord geldt dit verlof ook bij ernstige ziekte of overlijden von nqoste

f amilieleden. De duur von de afwezigheid wordt don overlegd met de directeur von de
school. Bovengenoemd houdt in dot een extra vokontie wegens wintersport , een tweede
vokontie, een longdurig bezoek oon fqmilie in het lond von herkomst, ef c., níef kqn worden
oangemerkt ols gewichlige reden.

8.4 Schorsing en verwÍjdering

Schorsing van een leerling
De directeur von de school kon een leerling schorsen wanneet er sproke is von een situotie die
de dagelijkse gang vqn zoken op school ernstig verstoort en wocrbij de veiligheid von de
leerlingen enlof het personeel inhet geding is. Er wordt op een terughoudende wijze gebruík
gemoakt van het middel tot schorsing. Een leerling kon worden geschorst voor een pertode vsn
ten hoogste één week en de ouders worden zowel mondeling ols schriftelijk von de schorsing in

kennís gesteld. Als u het niet eens bent met de schorsing, don kunt u daortegen bezwoar
oontekenen.

Verwijderen van een leerling
De directeur von de school kqn het schoolbestuur voorstellen eenleerling von de school te
verwijderen. Alvorens tot verwijdering wordt overgegaon, worden zowel de ouders qls de
betrokkenen von de school (w.o. de groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord. Een

definitieve verwijderíng vindt ploots nqdot een sndere school bereid is gevonden de leerlíng
toe te loten. De ouders worden zowel mondeling ols schriffelijk in kennis gesteld vqn de
verwijdering.
Als u het niet eens bent met de verwijdering don kunt u het besluit,ter toefsing,voorleggen
aan een onqfhonkelijke commissíe te weten de GeschillencommÍssie Possend Onderwijs en

eveneens bezwaar aan'rekenen bij het schoolbestuur.

8.5 Onderwilstíjd

Leerlingen von bosisscholen moeten minimool 7520 uur les krijgen over I schooljoren.
Leerlíngen moeten in de eerste 4 schooljoren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. fn
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de lootste 4 schooljoren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen
scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw.

Op Het Stroink werken de leerlingen 25.75 uur per week.

8.6 Vakonties en vriie dogen 2022-2023

Het vokontierooster en de vrije dagen voor dit schooljoor zijn te vinden op de website vqn de
school, in de agendq van Sociql Schools en de kolender die qlle gezinnen kríjgen.

Herfstvokqntie
Kerstvokqntie
Voorjoorsvokontíe
Goede Vríjdog
Posen

Meívokqntie
Hemelvoort
Pinksteren
Zomervakantie

L7 oktobert/m2l oktober 2022
26 december 2022 t lm 6 jonuori 2023
27 f ebruari t/m 3 moort 2023
7 april2023
9 en tO april2023
24 april t/m5 mei ?023
18 en19 mei 2023
29 mer 2023
21 juli t/m t september 2023

De volgende dogen en tijden zíjn olle groepen vríj:

Studiedogen:
. 13 oktober 2022
. t6 jonucri 2023
. 9 februarl2023
. 2t mqort 2023
. 5juni 2023
. 10 juli 2023

Onderwijsdog Consent:
. t6 moqrt 2023

Om 12.15 vrij:
. Moondqg 5 december 2022 ivm de Sínterkloosvíering
. Donderdag 22 december 12.15 uur vrij ivm kerstmooltíjd
. Vrijdog 23 december L2.15 uur vrij ivm de kerstvokontie
. Vrijdqg 14 opril 2023 voor de groepen5 t/m 8 ivm Voorjcarsbal
. Donderdag2O juli 2023 ivm de lqotste schooldag
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8.7 Privocy

Op Het Stroink laten wíj met beeldmqteríaol (foto's en video's) zien waar we mee bezig zijn.
Opnomes worden gemoakt tíjdens verschíllende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
actíviteiten, schoolreisjes en lessen. Wij gaon zorgvuldig om met deze f oto's en video's. Vqnuit
de wetgeving zijn wij verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik von beeldmqteríool
von uw kind(eren). Bij de stort von het nieuwe schooljcor krijgt u een toestemmingsformulier
voor het gebruik vqn beeldmoterioal. Deze kunt u invullen en inleveren op school.

Wij hopen dat u terughoudend bent ín het plootsen von foto's en video's op sociol medío woqr

meer kinderen op stoon dqn qlleen uw eigen kind.

8.8 lv\edisch hondelen

Soms moet een leerling medicijnen nemen onder schooltijd. U, ols ouder, moet híervoor een

toestemmingsformulíer invullen. Dit is olgemeenbeleid binnen ons bestuur Consent. De

groepsleerkrocht heeft dezein de klos.

8.9 Luizencontrole

De luizencontrole hebben we iedere mocndog na een vqkontie. Wilt u voor deze dag rekeníng
houden met de controle? Voor deze dag geen gel en vlechten in het haar. Geesje Huismcn
neemt , indíen nodig, contoct op met ouders.

8.10 Ontruímino

fn geval von nood wordt onze school efficiënt en snel ontruimd. Alle ofsproken,
verontwoordelÍjkhedenen hondelingenliggen vost in het ontruimingsplon. Dot plon is in
somenwerkíng met Velco, een brond- en bedrijfshulpverleningsbedrijf ,opgesteld. Regelmotíg

wordt geoef end mef qlle aanwezigen in de school. Het Stroinkheeft een groot oantal
bed rijf shu lpver leners . Zij volgen jaor I ij ks een bijscho I ing.

9.t Verkeer rondom de school

Voor de school kunt u op de"zoen en zoef strook" uw kind uit de outo laten en weer verder
rijden. Het is geen strcok om te parkeren. Porkeren kon in de parkeerhovens rondom de school

Wij hopen dat u denkt om uw en onze veiligheid bij het brengen en holen vqn uw kinderen.

1,\

9.2 GGD
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Somenwerking schoo I met GGD T w ent e tr eugdgezond h eidszo 19.

Aanonze school is een vqst teom von de leugdgezondheídszorgverbonden, bestoondutt een
jeugdcrts, jeugdverp leegkundige en dokt ersoss istente.
AlleS jorigen kríjgen een oproep von de GGD (Gezondheidscentrum Wesselerbrink) voor een
onderzoek int

. Groei

. De ogen, het is belongrijk dat een lui oog voor het zesdejoor geconstoteerd wordt, dot
kon bij dit 66D-onderzoek. Voor ouders enleerkrochten ís dot heel moeilíJktezien.

. Het gehoor, dít is belongríjk voor de sprook tqql ontwikkeling
Heeft u vrqgen, ook die kunnen natuurlijk beontwoord worden.

Tn groep 7 krijgen de leerlingen weer een oproep. Ouders vullen de vragenlijst en het
toestemmingsf ormul ier in.

Bij het onderzoek worden dekinderengecontroleerd op :

. Groei

. Ogen en oren alleen op índícotie
Mocht u qls ouder vragenhebben over de gezondheid of de ontwikkeling von uw kind, don kunt

u ook oltijd zelf met hen contoct opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder ondere bij
ziekte (afwezigheíd), bedplossen, qonpak hoofdluis en pesten.
School heeft regelmatig overleg met het teom Jeugdgezondherdszorg over algemene zaken die
met de gezondheid en het welzijn von de leerlingen te moken hebben. Ook kon deTB-er of de
leerkracht, met toestemming vqn u als ouder, odvies vragen con de treugdgezondheidszorg hoe
uw kind extro ondersteund kqn worden.

De Jeugdgezondheidszorg ís op werkdogen tussen 8.00 entT.OO uur te beretkenop
0900 - 333 88 89

9. 3 Jeugdtondverzorging

De Jeugdtandverzorging ls bedoeld voor de jeugd vsn 2 tot 22 joor. Hoewel de nodruk op
preventieve moatregelen ligt (het voorkomen von gootjes) met voorlichtíng ovet

mondverzo r ging, v oeding, poets les en het f I uo r íd eren
von het gebit, wordt ook f issuur verzegelen (seolen)

erbij gerekend.

Dee I nemen de kinder en kr ij gen b ij ons een v olledige
gebit sv er zor ging. Noqs t co nt ro I e, pr ev ent i e en

eventuele behondeling, kunnen dekinderen bij ons

ook behondeld worden voor orthodontie.
Tevens letten de tondortsen op verkeerde

gew oont es, zoals d u í mzu i gen, mondqdemho I íng,

cfwijkende tongfunctí es, e.d.

De behondeling vindt plcots ln één van onze bussen
(dentol-cors) bíj de bosísschool von het kind of in
éénvan de behondelcentra in Enschede, Almelo of
Eibergen.

ffine ilr
:t
: : ' a: r
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U hebt vrijheid von tondortskeuze en dqt geldt ook bij de Jeugdtondverzorging
Ouders kunnen bij de behondeling aanwezig zijn. U bent dus vqn horte welkom!

Bij tussentijdse klochten kunt u ons telefonisch bereiken.

9 4 Theoter

Een poar keer joor houden wij een thea'ler voor onze eigen leerlingen. Soms noor oanleidíng von

eenthema, zools bijvoorbgeld de Kinderboekenweek. l\

9.5 Cultuureducotie Enschede

Scholen en culturele instellingen in het hele lond werken somen om kunst, cultuur en erf goed

vost onderdeel von het lesprogrommo te moken. Wot levert het op? Kinderen díe met plezier
hun verbeeldingskrocht, woornemíngsvermogen en communicotieve voordigheden ontwíkkelen.

Hondig in deze Ztste eeuwt

Tedere gtoep mag 2 keer per jcor íets uitkiezen uit het cultuurmenu.

9.6 Sportevenementen

Wenemen deel oon allerlei, door de cfdeling sportzcken georganiseerde, toernooien. (Korfbol,
beeboll, voetbol enhet schaoktoernooí). De kinderen doen mee op vríjwíllige bqsis.

Voorofgoond oon eentoernooi wordt er rnde gymles oqndocht besteed aon de sport von het
toernooi. Zo maken olle kinderen kennis meï een bepcolde fak von sport, óók ols ze zelf niet
met het toernooi meedoen. Kínderen uít de bovenbouw kunnen onder begeleiding van een

leerkrocht, viq de Sportraod,zelf een sporttoernooi organiseren.

9.7 Schoolreizen

De leerlingen gaanjcorlijks op schoolreis. De schoolreiz"nïind"r, meestal plcots ín de lootste
maonden von het schooljoor. Vonof groep 5 goon g?oepen mogelijk op meerdoogse schoolreis.

Om de kosten te spreiden, hanteren wij een spaqrsysteem.
De bÍjdrage voor de schoolreizen en de ouderbijdrage zijn per joor:
- € 4O,- voor de schoolreizen
- € 30,- voor de ouderbijdrage
Samen ís dit € 70,- per kind per schooljoor.
Wonneer eenkind vonof groep 4 of later begtnt op onze school wordt in overleg met de

leerkrocht een andere,hogere bijdroge gevraagd voor de schoolreis. Op deze manier sporen

deze kinderen ook voldoende voor de duurdere, meerdaagse schoolreizen in de hogere gtoepen.

Dit bedrog kon in é,énkeer worden ovetgemsakt vóór 1 november von het lopende schooljoor.

Er kcn ook in 3 termíjnen betcold worden: de eerste termijn vqn € 30,- moet worden voldoon

vóór l novembet, detweede termíjn vqn € 20,- vóór 1 februqri en de derde termijn van€ 20,-
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vóór t mei von het lopende schooljocr. Het schoolreisgeld en de ouderbijdrcge zijn
ondergebrocht in een stichting en worden beheerd door de OR.

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer:
, NL46RÁ8O010580946 - Stichting tot beheer oudergelden Sfroink

. Wilt u de voornoom en ochternoom von het kind en de gtoep woqr het ín zit verm elden bíj het
overmoken? Het totaolbedrqg voor de schoolreis von uw kínd moet betoold zijn vóór 1 mei.

9.10 Klochten

Op school kunnen problemen ontstoon met ouders,leerlingen en personeelsleden Binnen elke
school ís er een contoctpersoon of internevertrouwenspersoon die voor de eerste opvong
zorgt en zo nodig verwijst naor de externevertrouwenspersoon von Consent. De vertrouwens
of contqctpersoon vqn Het Stroink is Geesje Huismon. Ouders enleerlingen kunnen ook
rechtstreeks contoct opnemen met de extetne vertrouwenspersoon. Zijheeft een
onofhonkelíjke positie. Dot betekent dot zij geen meldingsplicht heeft nqqr de schoolleiding
ols het gcot om seksuele intímidotie of misbruik vqn een medewerker van de school met een
leerling. De externe vertrouwenspersoon is voor de klager. Zij begeleídt bij behqndeling von
klochten door:

- vertrouwelijk en zorgvuldig omgaon met informotie
- zelf standtg en onofhqnkelijk op te treden ols ocnspreekpunt voor olle mensen von de

school die een klocht hebben
- tezorgen voor de eerste opvong neeen klqcht
- somen met klcaer te zoeken noor oplossingen en no te gaat of oplossingen in de

inf ormele sf eer tot de mogelijkheden behoort
- te onderzoeken of bemíddeling mogelijk ís tot een oplossing
- het verstrekken von informotíe over ptocedures, de werkwíj ze van de interne en de

strofrechtelijke klochtenprocedure entehelpen bíj het formuleren von de klocht
- indien nodig teverwijzen nqor externe hulpverleníngsinstonties

Hebt u een klocht over seksuele intímídatie, pesten, bejegening, discriminotie en of agressie,
neem don contqct op met de contqctpersoon/vertrouwenspersoon von de school of de extetne
contoctpersoon. Mevrouw Anne Overbeek is externe vertrouwenspersoon von Consent. Zij is op

werkdagen bereikboar.
Telefoon: 06 30642568
E-moí l: onne@burooverbeek.nl
Webs ite: htt ps: / / bur oov erbeek.nl

Een klager kqn voor behqndeling van de klocht ook terecht bíj het Bestuur vqn Consent. De
gegevens von ons Bestuur zijn:
Stichting Consent
Bestuurssecretqris
Postbus 40042
75O4P,A Enschede
Telefoon; 053-4884444
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E-moi I : inf o@consentscholen.nl

9.11 Roken

Op ons schoolplein mog niet gerookt worden. Met borden ís dit aangegeven bij de school

ODBS Het Stroink:

053-476658

g
hetstroink@consentscho len.n I

www.hetstroink.nl
www.f ocebook.com/O DBSHetStro ink/
www. instogrqm.comlodbshetstro ink/

Stichting Consent:
Postbus 40042
7504 RA Enschede.
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Het Stroink 6ó.

7542 6T Enschede. '

Het Tromphuis
M.H. Tromploan4T.
75t3 AB Enschede

os3-4884444
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Inihet SOP, het Schoolondersteuningsprofiel,stqot uielke ondersteuning er op het Stroink
mogelijk ís. Er stoot ínformqtie in over de bosisondersteuning op school en ondersteuning met
hulp van het sqmenwerkingsverbond.

Op de websíte vanonze school kunt u het SOP bekijken.
Het Schoolondersteuningsprof iel wordt elke 4 joor opníeuw bekeken en wqnneer nodig
oongepost.
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Formulier "lnstemming met schoolgids"

School: ODBS Het Stroink

Adres Het Stroink 66

Postcode/plaats: 7542Gf Enschede

Verklaring

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

Van L augustus 2922tot 31juli 2023

geldende schoolgids van deze school.

Namens de Medezeggenschapsraad,

Plaats

Datum
Handtekening

Naam

Functie

Enschede

L augustus 2022

5. St dilrsr*t-
Voorzitter M.R.




