
 
 
 

Daltonschool in wording 

 

Schoolgids 2015 – 2016 
 

 
 
 

   www.wegwijzerlosser.nl 
 

 
 

     

 
 

 

http://www.wegwijzerlosser.nl/


 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 1 

Inhoudsopgave 
 

 

Inhoudsopgave _______________________________________________________________ 1 

Een woord vooraf _____________________________________________________________ 4 

Waarom een schoolgids voor ouders? _________________________________________________ 4 

Wat kunt u vinden in deze schoolgids? _________________________________________________ 4 

1. De school __________________________________________________________________ 5 

Basisschool de Wegwijzer ___________________________________________________________ 5 

Bestuur __________________________________________________________________________ 5 

Directie __________________________________________________________________________ 5 

Situering van de school _____________________________________________________________ 5 

Schoolgrootte _____________________________________________________________________ 5 

2. Waar de school voor staat ____________________________________________________ 6 

2.1 Missie: ‘ De Wegwijzer: samen op weg……..’ _________________________________________ 6 

2.2 Een katholieke school. _______________________________________________________ 7 

3. De organisatie van het onderwijs _______________________________________________ 9 

3.1 De schoolgrootte. _______________________________________________________________ 9 

3.2 De samenstelling en verdeling van de groepen. _______________________________________ 9 

3.3 Wat leert mijn kind op deze school? ________________________________________________ 9 

3.4 De verdeling van tijd over de leer - en vormingsgebieden. _____________________________ 10 

3.5 De groepsleerkracht. ___________________________________________________________ 11 

3.6 De speciale taken van leerkrachten. _______________________________________________ 11 

3.7 De schoolleiding. ______________________________________________________________ 11 

4. De zorg voor de kinderen ____________________________________________________ 12 

4.1 De eerste kennismaking met school. _______________________________________________ 12 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling en de extra zorg voor de kinderen. _____________________ 12 

4.3   Specifieke zorg welke is verleend de laatste 3 schooljaren ____________________________ 17 

4.4 Naar het voortgezet onderwijs. ___________________________________________________ 17 

4.5 Jeugdgezondheidszorg. _________________________________________________________ 19 

4.6 Logopedie ____________________________________________________________________ 20 

4. 7 Netwerk 0 – 100 jaar. __________________________________________________________ 20 

5. De leraren ________________________________________________________________ 21 

5.1 Vaste team.___________________________________________________________________ 21 

5.2 Stagiairs. _____________________________________________________________________ 22 

5.3 Verlof leerkracht ______________________________________________________________ 22 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 2 

5.3 Invallers vanwege ziekte. ________________________________________________________ 22 

6. De ouders _________________________________________________________________ 23 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders. _______________________________________ 23 

6.2 Rapportage en informatie aan ouders _____________________________________________ 23 

6.3 Inspraak via de Medezeggenschapsraad (MR). _______________________________________ 24 

6.4 Inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). ____________________ 24 

6.5 Inspraak via de ouderraad (OR). __________________________________________________ 24 

6.6 Continurooster ________________________________________________________________ 25 

6.7 Kinderopvang, BSO en peutereducatie _____________________________________________ 26 

6.8 Scholieren- ongevallenverzekering ________________________________________________ 27 

6.9 Oud papier - en kledingacties ____________________________________________________ 27 

6.10 Ouderactiviteiten. ____________________________________________________________ 28 

6.11 Klachtenprocedure. ___________________________________________________________ 28 

6.12 De meldcode _________________________________________________________________ 29 

6.13 Schoolverzekering. ____________________________________________________________ 30 

7. Andere schoolse activiteiten voor kinderen ______________________________________ 31 

7.1 Sportactiviteiten _______________________________________________________________ 31 

7.2 Culturele vorming. _____________________________________________________________ 32 

7.3 Excursies _____________________________________________________________________ 33 

7.4 Bibliotheek ___________________________________________________________________ 33 

7.5 Schoolreisjes. _________________________________________________________________ 33 

8.  De ontwikkeling van het onderwijs in de school. _________________________________ 34 

8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school. ____________________________ 34 

8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. ___________________________________________ 42 

9. School- en vakantietijden ____________________________________________________ 43 

9.1 Schooltijden. __________________________________________________________________ 43 

9.2 Vakantieregeling ______________________________________________________________ 43 

9.3 Hoe laat op school. _____________________________________________________________ 44 

9.4 Schoolverzuim. ________________________________________________________________ 44 

9.5 Verlofregeling. ________________________________________________________________ 45 

10. Allerlei __________________________________________________________________ 47 

10.1 Huiswerk. ___________________________________________________________________ 47 

10.2 Met de fiets naar school. _______________________________________________________ 47 

10.3 Verhuizing. __________________________________________________________________ 47 

10.4 Diefstal – vermissing __________________________________________________________ 47 

10.5 Jeugdtijdschriften. ____________________________________________________________ 47 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 3 

10.6 Verjaardagen ________________________________________________________________ 47 

10.7 Bewegingsonderwijs __________________________________________________________ 48 

10.8 Afval. _______________________________________________________________________ 48 

10.9 Schoolfotograaf ______________________________________________________________ 48 

10.10 Sponsoring. _________________________________________________________________ 48 

11. Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers ______________________________ 49 

12. Formulier  "Instemming met schoolgids" _______________________________________ 51 

Formulier “ Vaststelling van de schoolgids” ________________________________________ 52 
 

 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 4 

 
Een woord vooraf 
 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids.  
Deze gids is het resultaat van overleg tussen directie, teamleden, MR- leden en ouders. 
De MR- leden hebben instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids. 
 
We willen u in deze gids graag informeren over de meest belangrijke zaken op onze school: 
 Een beschrijving van wat u als ouders van ons kunt verwachten. 
 Een overzicht van resultaten van het afgelopen schooljaren. 
 Een overzicht van overige relevante informatie over onze school. 
 
We zijn ons ervan bewust dat deze schoolgids niet allesomvattend kan zijn.  
Indien u zaken mist of niet in overeenstemming zijn met uw beleving dan verneemt de directie dit graag 
van u. Natuurlijk ontvangen we ook graag suggesties ter verbetering van deze schoolgids.  
Dit document kan dan tevens een middel zijn tot communicatie tussen u en ons. 

 
 

Waarom een schoolgids voor ouders? 
 
Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren.  
Scholen hebben verschillende kwaliteiten.  
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en hoe wij één en ander trachten te realiseren.  
En waar u ons op kunt aanspreken. 
 
 

Wat kunt u vinden in deze schoolgids? 
 
In deze gids proberen wij u te vertellen: 
 Hoe wij vanuit een katholiek waarden- en normenpatroon de identiteit gestalte willen geven. 
 Hoe wij de doelstellingen, die de wet op het basisonderwijs ons stelt, proberen te realiseren. 
 Hoe wij inhoud geven aan ons onderwijs. 
 Hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarmee beogen. 
 Hoe wij omgaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen hiervan op onze kinderen. 
 Hoe wij aandacht besteden aan individuele kinderen. 
 Hoe wij u van de resultaten van ons onderwijs op de hoogte stellen. 
 Hoe formele zaken, zoals de verlofregeling, de klachtenregeling e.d. geregeld zijn. 
 
De gids is dus geschreven om u te informeren als ouder van onze school. 
 
Ook kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals: 
 Uw aanwezigheid op ouderavonden, werkavonden. 
 Uw hulp ter ondersteuning van het onderwijs op “De Wegwijzer”. 
 
Waarin de tekst ‘ouder(s)’ staat, wordt steeds “ouder(s)/verzorger(s)” bedoeld.  
Zo kunt u ‘hij’ ook meestal lezen als “hij/ zij” en “zijn” als “zijn/ haar”.  
Voor ‘mannelijke titels’ kunt u ook de vrouwelijke variant toepassen. 
Tevens hopen we dat u deze gids met veel aandacht zult lezen. 
 
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld.   
Mocht u desondanks nog aanvullingen, suggesties of opmerkingen hebben ter verbetering,  
dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. 
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1. De school 
 

 
Basisschool de Wegwijzer 
 
Basisschool De Wegwijzer,                                                           
Sperwerstraat 1, 
7581 EP Losser. 
tel. 053 - 5360757 
 
E-mail:      wegwijzerlosser@skolo.nl 
Website:  www.wegwijzerlosser.nl 
 

 

Bestuur 
 
Het bevoegd gezag is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en 
Overdinkel  (SKOLO). 
Onder dit bestuur ressorteren in totaal vijf basisscholen:  
Pax Christi te Overdinkel, Martinus, Veldzijde, De Verrekijker en De 
Wegwijzer in Losser. 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de 
algemeen directeur: de heer Ben Gengler. 
 
 

Directie 
 
Directeur: Mevr. Els Bos          053 – 5360757 (school),  0541- 519816 (privé)  
Adjunct:  Mevr. Yvonne Ros    053 – 5360757 (school),  074- 2773613 (privé)  

 
 

Situering van de school 
 
De Wegwijzer is sinds 1968 aan de Sperwerstraat 1 te Losser gevestigd.  
Bij de school is een grote parkeerplaats. Schuin- tegenover de school staat de Martinuskerk. 
 
 

Schoolgrootte 
 
De school heeft ongeveer 120 leerlingen. Het personeel bestaat uit 10 groepsleerkrachten 
en 4 onderwijs- ondersteunende personeelsleden.  

http://www.wegwijzerlosser.nl/
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2. Waar de school voor staat 
 
2.1 Missie: ‘ De Wegwijzer: samen op weg……..’ 
 
We willen een school zijn waar kinderen zich ontwikkelen tot een stabiele persoonlijkheid vol 
zelfvertrouwen. Dit betekent dat het kind zich verantwoordelijk voelt, kan samenwerken, reflecteert op 
zichzelf en de omgeving en zelfstandig kan werken. Zo ontwikkelt en groeit het kind in harmonie. 
 
In samenspraak met ouders en leerlingen ontwikkelen we ons als school en blijven we op zoek naar 
verbeterpunten. We stellen ons actief op ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. 
 
De Wegwijzer, daltonschool in wording, is een Rk. Basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Onze 
belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen 
weten op onze school. Naast het `leren` vinden we het belangrijk dat de kinderen goed worden 
voorbereid op de toekomst. Onze leerlingen zullen beroepen gaan uitoefenen, die nu nog niet bestaan. 
Door het aanbieden van vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief denken, ICT  
en kritisch reflecteren bereiden we de leerlingen voor op deze toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
het daltononderwijs naadloos aansluit bij de hiervoor beschreven vaardigheden. Op onze website onder 
de button `Dalton` vindt u meer informatie over daltononderwijs. 
 
Met ons motto: `De Wegwijzer: Samen op weg…` geven we uitdrukking aan het belang dat we hechten 
aan de samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen werken aan een school 
die goed onderwijs biedt met een duidelijke toekomstvisie. 
 
We nodigen u uit om via deze schoolgids en de website www.wegwijzerlosser.nl  nader kennis met de 
school te maken. U bent van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken voor een nadere 
kennismaking. 
 
Als school hebben we te maken met de eisen die de overheid aan ons stelt.  
We moeten voldoen aan de kerndoelen die de overheid stelt.  
Mede door de gekozen methodes, die we telkens vernieuwen, proberen we deze doelstelling te behalen. 
Bij ons krijgen de basisvakken rekenen, taal en lezen erg veel aandacht. 
De zaakvakken en creatieve vakken worden natuurlijk niet vergeten. 
  
Hebt u onze schoolgids gelezen dan is er op school ook nog een schoolplan waar ons totale beleid 
uitvoerig wordt beschreven. 
 
De directie: Yvonne Ros en Els Bos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wegwijzerlosser.nl/
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2.2 Een katholieke school. 
 
 

2.2.1 De identiteit van onze school 
De Wegwijzer is een katholieke basisschool. 
Dat betekent dat wij een bijzondere opdracht hebben, die onszelf, kinderen,  
ouders, bestuur en leerkrachten, als persoon direct raakt. 
Die opdracht houdt in dat wij in ons onderwijs de kinderen op een uitnodigende manier  
ervan bewust maken dat er naast materiële ook diepere waarden zijn.  
 
Wij willen de kinderen opvoeden tot mensen:  
 die respect voor anderen tonen en uitdragen 
 die openstaan voor anderen,  
 die vertrouwen in het leven. 
 
Uitnodigend wil zeggen dat de leerkrachten laten zien waar zij in levensbeschouwelijke zin zelf staan. 
Ieder kind moet in de maatschappij waarin het leeft, zijn eigen weg vinden  
en tot een persoonlijkheid kunnen uitgroeien: 
 het moet kritisch de gebeurtenissen in zijn omgeving benaderen, 
 in verdraagzaamheid met mensen met andere gedragspatronen,  
 levensopvattingen en geloofsovertuigingen kunnen samenleven, 
 een mens worden die naargelang zijn talenten verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen. 

 
Het kind kan dit op geen andere wijze leren dan het nu reeds te doen.  
Daarom zal de school een leefgemeenschap moeten vormen waar het samen met anderen kan werken 
aan zijn toekomst. Dit alles betekent tevens dat onze school ook kinderen met een niet-katholieke 
achtergrond of andere geloofsovertuiging welkom heet.  
Wij verwachten dan wel dat zij en hun ouders de katholieke identiteit respecteren en 
aan de catecheselessen en de activiteiten in het kader van de catechese meedoen. 
De school wil vertrekken vanuit het kind met zijn eigen specifieke aanleg en tempo en zijn sociale 
achtergrond. Ieder kind moet in zijn eigenheid tot zijn recht komen. 
Het samen werken en spelen, samen spreken en plezier hebben,  
maar ook het verdriet samen delen vinden wij belangrijk. 
 
De levensbeschouwelijke vorming binnen ons onderwijs krijgt gestalte in onze levenshouding en 
mensvisie, in onze omgang als mensen met elkaar, in de waarden en normen die we als school willen 
overdragen aan de kinderen. 
 
In praktische zin geven we dit vorm in onze lessen levensbeschouwing en bezinningsmomenten,  
waaronder ook de aandacht voor het gebed, de schoolvieringen.  
 
De voorbereiding op de Eerste Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 8 nemen daarbij een 
bijzondere plaats in. Tevens ondersteunen en /of organiseren wij daadwerkelijk acties voor hulp aan onze 
medemensen in nood. 
 
Op dit moment wordt op SKOLO niveau gewerkt aan het opstellen van een identiteitsbeleidsplan. 
De komende schooljaren zal begonnen worden met de praktische uitwerking hiervan. 
 
 

2.2.2 Godsdienst/ levensbeschouwing 
Aangezien wij een katholieke school zijn worden er bij ons ook godsdienstlessen (levensbeschouwing) 
gegeven. 
 
In de godsdienstlessen/ levensbeschouwing proberen we met elkaar een antwoord te zoeken op de vele 
vragen van het leven, niet in pasklare antwoorden, maar wel een richting, een weg om te gaan, een 
levenshouding om met de zin - en levensvragen om te gaan. 
 
Hoe? Door te praten met elkaar over de ervaringen die wij, jong en oud, hebben in het leven en de 
samenleving om met elkaar de zin ervan te zoeken, te ontdekken. 
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2.2.3 Projecten van  “Hellig Hart” 
Op onze school wordt gewerkt met de methode “Hellig Hart”.   
Dit is een methode voor het vak godsdienst/ levensbeschouwing  
waar binnen ook veel aandacht geschonken wordt aan de catechese.  
Thema’s als waarden en normen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren worden o.a. behandeld.  
 
 

2.2.4 Eerste communie 
In de eerste periode van het schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 4 vanuit de 
parochie Maria Vlucht een aanmeldingsformulier. Daarop kunnen zij aangeven of zij hun kind aan de 
Eerste Communie laten deelnemen. In de loop van het jaar worden de ouders uitgenodigd om met elkaar 
van gedachten te wisselen over het thema "De Eerste Communie".  
Ook wordt van de ouders van de kinderen gevraagd om actief een bijdrage te leveren aan de 
communievoorbereiding. Dat kan bv. door in het Ouderkoor te gaan zingen, door te helpen bij het nieten 
en vouwen van de boekjes voor presentatie- en Eerste Communieviering, of door mee te helpen met 
de versiering voor de kerk. 
De voorbereiding gebeurt grotendeels op school.  
Daarnaast is het de bedoeling dat ouders met hun kind thuis opdrachten maken en/of er samen over 
praten. We gebruiken hiervoor een werkboek, dat gebaseerd is op de catechesemethode ‘Hellig Hart’.  
Ook worden er door de parochie een kindermiddag en vieringen georganiseerd voor de kinderen die hun 
Eerste Communie willen gaan doen. 
 
De leerkracht van groep 4 helpt met de voorbereiding in de klas; zij begeleidt de opdrachten die in het 
werkboek staan, studeert de liedjes in en helpt met de voorbereiding van de viering in de kerk. 
De leerkracht van groep 4 wordt hierbij ondersteund door een werkgroep van ouders. 
Afhankelijk van het aantal kinderen dat de Eerste Communie doet, is het vaak zo dat er door twee 
scholen wordt samengewerkt. 

 
 
2.2.5 Vormsel 
De kinderen die zich voor willen gaan bereiden op het sacrament van het Heilig Vormsel,  
kunnen zich daarvoor in groep 7 al aanmelden.  
Via de school wordt door de werkgroep Vormselvoorbereiding van de parochie Maria Vlucht  
een formulier verspreid. Ouders en kind melden zich hier op aan voor het Vormsel.  
Voor de parochiële vormselvoorbereiding wordt gebruikt gemaakt van het project ‘In vuur en vlam’. 
Ouders zijn, samen met de pastores en de werkgroep Vormselvoorbereiding, dragers van dit project.  
In groep 8 zullen de kinderen worden gevormd door de (hulp)bisschop of een van de andere vormheren 
van het aartsbisdom Utrecht. 
 
De leerkracht van groep 8 zal op schoolniveau met alle kinderen van groep 8 een aantal activiteiten doen 
die ondersteunend zijn aan de vormselvoorbereiding.  
De methode ‘Hellig Hart’ biedt daarvoor materiaal. 
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3. De organisatie van het onderwijs  
 
 
3.1 De schoolgrootte. 
 
Onze school heeft momenteel ongeveer 120 leerlingen.  

 
 
3.2 De samenstelling en verdeling van de groepen. 
 
De klassenverdeling, de klassengrootte en de klassensamenstelling is elk jaar anders. 
Dit betekent dat we werken met enkele groepen en (geheel of gedeeltelijke) combinatie-groepen. 
Bij de samenstelling van de combinatiegroepen houden we rekening met de volgende twee factoren: 
 
 de grootte van de verschillende groepen. 
 de werkelijk beschikbare formatie. 
 
Op de tijden dat de groepen niet gecombineerd zijn proberen wij zoveel mogelijk de basisvakken als 
rekenen, taal en lezen in te roosteren.  

 
 
3.3 Wat leert mijn kind op deze school? 
 
We proberen op De Wegwijzer een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis,  
het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.  
De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.  
Hieraan besteden we de meeste tijd. Deze onderdelen vormen de kern van elke andere ontwikkeling.  
We willen ervoor zorgen dat ieder kind een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.  
 

Groep 1 en 2: 
Op de Wegwijzer hebben we twee kleutergroepen. 
De kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden stromen in groep 1 in. 
Bij deze kinderen zal vooral in het begin de nadruk op het wennen aan school liggen.  
Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.  
Een gevoel van veiligheid is immers de basis voor een goed leerproces. 
 
Voor ons onderwijs aan jonge kinderen hebben wij ervoor gekozen  
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ideeën van basisontwikkeling. 
Basisontwikkeling wil kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden helpen verwerven,  
die bijdragen tot en passen bij de eigen, persoonlijke ontwikkeling.  
 
De volgende activiteiten spelen hierbij onder meer een belangrijke rol: 
 
 spel en spelen; 
 kringactiviteiten, waaronder gesprekken, verhalen, de groepskring en kleine kring; 
 werken met thema’ s en prentenboeken 
 werken met materialen zoals klei, water, zand, knutsel - en tekenmateriaal, constructie - en 

bouwmateriaal en speelmateriaal (puzzel, lotto); 
 op weg naar lezen, schrijven en rekenen; met behulp van  
 de ‘Tussendoelen Beginnende Geletterdheid’  
 de map Fonemisch bewustzijn. 
 de ‘ Activiteitenlijn 1-2 Rekenen en Wiskunde’.     
 de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. 
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Groep 3 t/m 8: 
 
In de vorming van de kinderen onderscheiden we de onderstaande ontwikkelingsgebieden: 
 
Lichamelijke ontwikkeling: 
 Spel en beweging, gymnastiek, zintuiglijke ontwikkeling 
 en de schrijfontwikkeling.    
        
Sociale Vorming:  
 Maatschappelijke vorming, godsdienst/ levensbeschouwing, 
 sociale redzaamheid, wereldoriëntatie en verkeer.  
 
Taalvorming: 
 Lezen, Nederlandse taal, Engels 
 
Rekenen/ Wiskunde. 
 
Zaakvakken of Wereldoriëntatie: 
 Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, gezondheidsopvoeding 
 
Creatieve Vorming:  
 Handvaardigheid, tekenen, muziek en dans, creatief taalgebruik en drama. 

 
Vanaf groep 3 werken we met verschillende lesmethoden: 
  
Lezen:                           Veilig Leren lezen (gr.3). Estafette ( technisch lezen). 
                                      Nieuwsbegrip XL ( begrijpend lezen gr. 4-8) 
Taal:                              Taal en Spelling van Taal actief. 
Rekenen en wiskunde:  De wereld in getallen 
Schrijven:                       Pennenstreken ( gr. 1- 8) 
Aardrijkskunde:              Wereldzaken 
Geschiedenis:                Tijdzaken 
Natuur:                           Natuurzaken 
Verkeer:                         Op voeten en fietsen, Jeugdverkeerskrant, Verkeersexamen oefenen. 
Sociale redzaamheid:    Kinderen en hun sociale talenten. 
Godsdienstonderwijs:    Hellig Hart 
Muziek:                          Moet je doen, aangevuld met methode muziekschool De Sleutel. 
Gym                               Bewegingsonderwijs in het speellokaal, Bewegen Samen Regelen  
 
De basisvaardigheden ‘Lezen, Nederlandse taal en Rekenen /Wiskunde’  
krijgen het meeste accent zonder de overige, zeer waardevolle ontwikkelingsgebieden  
uit het oog te verliezen. 
 
Groei van kennis, inzicht, vaardigheden en een juiste houding staat ons daarbij voor ogen. 
We houden onze methodes steeds up-to-date en er vinden op dit gebied dan ook voortdurend 
vernieuwingen en aanpassingen plaats.  
We werken in de groepen 1 t/m 8 met digitale schoolborden, die worden vervangen door Touchscreens. 
Te beginnen in najaar 2015. 
 
We stellen prijs op een goed gestructureerde aanpak op alle terreinen. 
De groepen werken met een rooster waarin de bovenstaande vakgebieden zijn opgenomen. 

 
 
3.4 De verdeling van tijd over de leer - en vormingsgebieden. 
       
Schooljaar 2015- 2016 
In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken 
besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. 
U ziet dat de nadruk valt op taal/ lezen en rekenen. 
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Lessentabel groep 3 t/m 8: 
 
 Taal/ lezen                     10 uur 
 Rekenen 5 uur 
 Schrijven 1 uur 
 Engels ( 7/ 8) 30 min. 
 Aardrijkskunde 1 uur 
 Geschiedenis 1 uur 
 Natuur 1 uur 
 Verkeer 30 min 
 Expressievakken 2.30 uur 
 Bewegingsonderwijs 2 uur 
 Godsdienst 30 min. 
 Soc.emotionele ontw. 30 min. 
 

 
3.5 De groepsleerkracht. 
 
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid over de groep.  
Soms wordt de verantwoordelijkheid gedeeld met een andere leerkracht.  
Dit kan zijn omdat een leerkracht werkt in deeltijd of omdat een leerkracht vrijgeroosterd is  
voor andere taken binnen de school. 
Wij proberen niet meer dan twee leerkrachten in te zetten voor een groep.  
Soms wordt er voor een specifieke taak een derde leerkracht bij in geroosterd. 
 
 

3.6 De speciale taken van leerkrachten. 
 
Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak op school. 
Daniele Ossenvoort is onze Interne begeleider. (IB er) 
Zij coördineert de leerlingenzorg. 
Hermie Wegman is onze interne vertrouwenspersoon. 
Jan Poorthuis ( concierge), Els Bos, Hermie Wegman, Sharon Selen en Ans ten Berge  
zijn onze bedrijfshulpverleners. 
Betsy Spit is bovenbouwcoördinator en rekencoördinator.  
Yvonne Ros is onderbouwcoördinator. 
Willeke Leverink is de daltoncoördinator en Mienke Gosselt is de leescoördinator. 
 
 

3.7 De schoolleiding. 
 
De leiding van de school is in handen van de directie. 
Els Bos - directeur en Yvonne Ros - adjunct directeur. 
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4. De zorg voor de kinderen 
 

 
4.1 De eerste kennismaking met school. 
 

4.1.1 De kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders. 
Denkt u erover uw kind op De Wegwijzer te plaatsen,  
dan kunt u een afspraak maken met de directeur: mevr. Els Bos.  
Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.  
De rondleiding kan ook op bepaalde tijden onder schooltijd. 
Tijdens het gesprek en de rondleiding krijgt u dan alle gewenste informatie,  
zodat u zich een goed beeld van de school kunt vormen. 
 

4.1.2 De vier - jarigen; de plaatsing van het kind op school 
Voordat uw kind 4 jaar is en aan zijn schoolloopbaan begint, mag het eerst komen kijken. 
Voor de leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn, is er altijd voor de grote vakantie één 
kennismakingsochtend. 
Voor de leerlingen die gedurende het schooljaar instromen,  
zijn er kijkochtenden van 8.30 uur - 11.45 uur. 
Deze kunnen in overleg met de groepsleerkracht plaats vinden.  
Uw kind mag in principe de dag na zijn vierde verjaardag naar school. 
Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig en moeten dan naar school. 
 

4.1.3 Instroom in andere groepen 
Als uw kind van een andere basisschool komt, dan 
kan het vóór definitieve plaatsing ook een keer meedraaien. 
 

4.1.4 Toelating - schorsing - verwijdering 
In principe kan iedere ouder zijn kind op onze school aanmelden. 
Wanneer ouders en kinderen de identiteit van de school niet respecteren 
is aanmelding niet mogelijk (zie punt 2.2.1). 
Datzelfde geldt ook als er te veel ernstige leerbelemmerende factoren zijn  
en /of er een dermate grote gedragsproblematiek is die een goed functioneren van het kind,  
andere kinderen en /of de groep in de weg staan. 
Buitensporige inspanningen en inzet van een leerkracht /leerkrachten zijn dan in het totaal van de 
personeelsinzet, bezien vanuit de totale beschikbare formatie, niet verantwoord. 

 
Tot schorsing of verwijdering van een leerling zal worden overgegaan na (herhaaldelijk) ontoelaatbaar 
gedrag van leerlingen. Het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur beslist in deze.  
Voordat besloten kan worden tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht, 
de directie en de ouders. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat het bestuur ervoor 
zorg heeft gedragen dat een andere school c.q. instelling bereid is de leerling toe te laten.  
Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een adequate school,  
kan in afwijking van bovengenoemde tot verwijdering worden overgegaan. 
 

 
4.2 Het volgen van de ontwikkeling en de extra zorg voor de kinderen. 
 

4.2.1.  Organisatie leerlingenzorg op schoolniveau 
Om alle leerlingen gedurende acht jaar zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling gaan 
we uit van de onderwijsbehoeften die iedere leerling nodig heeft. 
Hierbij maken we onder meer gebruik van het leerling volgsysteem. Dit houdt in dat we gedurende een 
schooljaar vaste momenten hebben gepland waarop we alle groepen, naast de methodetoetsen, diverse 
methode onafhankelijke toetsen afnemen. (de Cito toetsen). Alle leerlingen nemen deel aan de toetsen 
die in de toetskalender worden aangegeven. In de toets kalender worden de verschillende toetsen en de 
toets momenten weergegeven.  
De resultaten van de toetsen en van de ingevulde sociaal-emotionele lijsten van Viseon worden drie keer 
per jaar besproken in een groepsbespreking en eventueel een leerlingbespreking. (zie ook 4.2.3). 
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Vanuit de verkregen gegevens worden de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart gebracht. Deze 
gegevens vormen de basis voor het toepassen van instructie, aanbod en verwerking op drie niveaus.  
Het geheel wordt omschreven in het groepsplan dat we hanteren voor de basisvakken technisch lezen, 
begrijpend lezen, rekenen en spelling. 
Leerlingen die individuele, of in kleine groepen extra zorg nodig hebben, kunnen deze extra 
ondersteuning krijgen van de onderwijsassistente. 
Bij begeleiding door derden na schooltijd zijn wij, op verzoek van ouders, graag bereid tot overleg, om 
door middel van het uitwisselen van gegevens en ervaringen de betreffende leerling voort te helpen. 
 

4.2.2 Het leerlingdossier 
Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden in het administratiesysteem Parnassys.  
De ontwikkeling en de leervorderingen worden hierin genoteerd.  Zo ontstaat het leerlingvolgsysteem. 
Het leerlingvolgsysteem is een instrument om bijtijds eventuele problemen te kunnen signaleren. 
Het gaat hierbij niet alleen om leerachterstanden, ook kijken we naar de sociaal - emotionele ontwikkeling 
van het kind en naar kinderen die meer aan kunnen. 

 
 
4.2.3 Leerling-bespreking en groepsbespreking 
 
Groepsniveau: 
 
We stellen de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW) centraal. Deze cyclus bestaat uit vier 
fasen, namelijk: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. De leerkrachten voeren twee keer per 
schooljaar deze vier fasen uit, die in zes stappen zijn verdeeld: 
 

Waarnemen:  
1. Het verzamelen van gegevens over de leerlingen in het groepsoverzicht.  
      Op basis hiervan evalueren van het vorig groepsplan. 
2. Preventief en pro-actief  signaleren van de leerlingen die de komende periode  
      extra aandacht nodig hebben. 
 

Begrijpen: 
3.   Het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 
Plannen: 
4.   Het clusteren van de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
5.   Het opstellen van een groepsplan 

 
Realiseren: 
6.   Het uitvoeren van het groepsplan 
 
 

Schoolniveau: 
 
De groepsbespreking 
Hierbij zijn de directie, de interne begeleider en de groepsleerkracht aanwezig. 
Het voorlopige groepsplan wordt besproken en definitief gemaakt op basis van gegevens als observaties, 
toetsuitslagen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd in het nieuwe 
groepsplan. 
Tijdens deze groepsbespreking wordt de groep besproken en niet de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Wel kan in de groepsbespreking het besluit genomen worden deze leerling aan te 
melden voor de leerling-bespreking. Dit wordt vooraf altijd gecommuniceerd met de ouders. 

 
De leerling-bespreking 
De leerling bespreking volgt op de groepsbespreking. Redenen om een leerling aan te melden: 
 de ondersteuning middels een groepsplan is ontoereikend 
 de specifieke onderwijsbehoeften zijn nog onvoldoende duidelijk 
 aanwijzingen, vermoedens voor ernstige problematiek of stoornis 
 het onderwijsperspectief (korte en lange termijn) is onzeker. 
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De interne begeleider, de orthopedagoog en de groepsleerkracht voeren samen de leerling-bespreking. 
Eventueel kunnen andere betrokkenen hier ook aan deelnemen. 
Ouders worden door de groepsleerkracht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en actief 
betrokken bij de aanpak. Indien inschakeling van een externe deskundige is gewenst worden ouders 
vooraf om toestemming gevraagd. 

 
4.2.4 Onderwijskundig rapport 
Wanneer een leerling tussentijds overgaat naar een andere basisschool dan stellen wij een 
onderwijskundig rapport op, dat de nieuwe school ontvangt. 
In dit rapport staat aangegeven de ontwikkeling van het kind, de eventuele extra hulp die is verleend en 

welke methodieken zijn gebruikt. 
 
4.2.5 Pesten 
Soms kunnen kinderen het mikpunt zijn van pesterijen van hun medeleerlingen.  
Dat kan voor hen grote gevolgen hebben.  
Dat geldt ook voor degene die pest en de rest van de groep (de zgn. buitenstaanders). 
Het is belangrijk om op school de ‘pestproblematiek’ aan te pakken en te voorkomen. 
Dit doen we onder andere d.m.v. het pestprotocol ( zie ook onze site  www.wegwijzerlosser.nl)  
Verder hebben we speciale aandacht tijdens de lessen voor een veilig schoolklimaat. 
Wanneer u toch pestgedrag in een groep constateert neemt u dan contact met de desbetreffende 
leerkracht op, zodat er handelend kan worden opgetreden. 

 
4.2.6 Doubleren en aangepaste programma`s: 
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft,  
met name wanneer een kind emotioneel nog niet toe is aan een volgende groep.  
Als maatstaf voor doubleren dienen o.a. observaties door groepsleerkracht(en), IB er, mogelijke derden 
en de behaalde resultaten bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem en/of de niet - methode gebonden 
toetsen. 
Indien de school het beter vindt dat een kind doubleert zullen ouders bijtijds uitgenodigd worden om tot 
een weloverwogen besluit te komen. Het definitieve besluit wordt door school genomen. 
 
Het komt voor dat leerlingen met een aangepast programma voor een of meerdere vakken werkt.  
Zo`n leerling haalt op dit vak of deze vakken niet het eindniveau van de basisschool.  
Het programma wordt door school zo samengesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs. 
Ook hierbij worden ouders vroegtijdig betrokken. 

 
4.2.7 Versneld doorstromen bij kleuters. 
Bij de overstap van groep 1 naar groep 2 bekijken wij de kinderen kritisch in hun ontwikkeling. 
Bij kleuters die t.o.v. hun groepsgenoten erg jong zijn bespreken we samen met de ouders wat de meest 
wenselijke groep voor hen is. 
Het initiatief om een kind versneld door te laten stromen ligt in eerste instantie bij de leerkracht en de 
interne begeleider. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school waarbij de directie zich laat leiden door het 
advies van de leerkracht en de interne begeleider.  
Als criteria gelden de sociaal - emotionele ontwikkeling en de leervorderingen.  
Tevens speelt de persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijke rol.  
Intensief overleg met ouders is van groot belang. 
 

4.2.8 Onderwijsbegeleiding aan zieke leerlingen 
In de wet “Ondersteuning onderwijs aan Zieke Leerlingen” van 1999 is aangegeven  
dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs. 
Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen (of ziek thuis zijn) is het belangrijk dat 
het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. 
Onderwijs hoort daar zeker bij. 
Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: 
 
 Het leerproces wordt voortgezet. ( een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen). 
 De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld ( regelmatig sociale 

contacten). 
 

http://www.wegwijzerlosser.nl/
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Ook tijdens een ziekte periode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan die leerling. 
 
De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor onderwijsbegeleiding aan de zieke 
leerling een beroep doen op ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen ( COZL). 
De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken 
over de inhoud van de ondersteuning. 
 
Het accent kan daarbij liggen op de begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het 
onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij 
steeds als uitgangspunt genomen. 

 
4.2.9  Zorg - Advies- Team ( Z.A.T.) 
Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat.  
Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie met andere leerlingen.  
Ze zijn heel stil en teruggetrokken, of hebben geen vriendje of vriendinnetje.  
Ze gaan gebukt onder de problemen van hun ouders, of hebben last van angsten, verdriet of verwarring. 
 
Onze school probeert deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen en werkt hiertoe nauw samen met het 
zorg –advies -team (ZAT). Het ZAT bestaat uit vertegenwoordigers van de school en enkele deskundigen 
van buiten de school: een schoolverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk 
werker. Dit team van hulpverleners is gespecialiseerd in de problemen van kinderen en hun ouders. 
Indien gewenst kunnen in bepaalde situaties ook andere hulpverleners voor een bijeenkomst uitgenodigd 
worden. Ook is het mogelijk, dat ouders zelf aanwezig zijn.  
Het ZAT is voor alle scholen goed bereikbaar en kinderen en ouders kunnen op de school contact met 
een medewerker van het ZAT hebben. 
 
Medewerkers van het ZAT kunnen ons adviseren hoe wij deze leerlingen kunnen helpen, maar zij kunnen 
ook zelf met deze leerlingen en hun ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier 
om de problemen op te lossen. 
Als wij het ZAT willen inschakelen ten behoeve van een van onze leerlingen,  
zullen wij dit in overleg met en na toestemming van de ouders doen.  
Het spreekt bovendien vanzelf dat alle informatie die over leerlingen aan het ZAT gegeven wordt, 
vertrouwelijk blijft. 
 
Met deze nauwe samenwerking met het ZAT willen wij zo goed mogelijk op problemen van leerlingen 
kunnen inspringen en zo snel mogelijk helpen,  
zodat alle leerlingen een prettige tijd bij ons op school zullen hebben. 
Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over het ZAT  
kunt u deze vragen aan de internbegeleider van de school. 
 

 
 
 
 
 
 
4.2.10  Passend onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 
 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 
 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor 

een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 
 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 

leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 
 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, zodat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. 
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Samenwerkingsverband en subregio 
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur SKOLO. Alle schoolbesturen in de 
gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser 
zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in 
drie subregio’s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en 
Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van SKOLO vallen onder de subregio 
Noord Oost Twente 
De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om 
optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 
 
Onderwijs, passend bij iedere leerling 
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op 
alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke 
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel.  
U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school 
handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van 
uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe 
deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader 
onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met 
de ouders.  
Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet 
langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan 
ook het speciaal onderwijs zijn. 
 
Speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. 
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het 
samenwerkingsverband of via de school. 
 
Expertise van SKOLO 
De scholen van SKOLO (De Martinus, Pax Christi, Veldzijde, De Verrekijker, De Wegwijzer) beschikken 
al over veel kennis en ervaring in het begeleiden van zorgleerlingen. Dat staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel dat door iedere school is opgesteld. Voor meer deskundigheid op het gebied 
van leerlinganalyse en zorgarrangementen kan de school gebruik maken van de dienst van het 
Onderwijsondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal. Dit OOC is door SKOLO samen met het 
Oldenzaalse schoolbestuur Konot opgezet en kan op efficiente wijze diensten aan de scholen verlenen 
b.v. de hulp van een psychodiagnostisch analist en/of een orthopedagoog. 
De directie en/of de IB’er van de school kan u daarover nader informeren. 
 
Meer informatie voor ouders 
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend 
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en 
vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate 
informatievoorziening aan ouders.  
 
Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl    
 
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl 
kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend 
Onderwijs.  
 

Voor nadere informatie kunt u op de school terecht bij de directie en de intern begeleider. 

 
 
 
 
 

http://www.swv2302.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
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4.3   Specifieke zorg welke is verleend de laatste 3 schooljaren 
 
 

 
 
 
 

 
2012-2013  

 
2013- 2014 

 
2014- 2015 

 
Ambulante begeleiding 
vanuit het 
samenwerkingsverband. 
(POA) 

 
3 

 
4 

 
2 

 
Ambulante begeleiding 
clusters: 
-Cluster 1 (Bartiméus) 
-Cluster 2  
-Cluster 3 
-Cluster 4  

 
 
 
1 
- 
- 
3 

 
 
 
1 
- 
- 
3 ( na febr.2) 

 
 
 
1 
1 
 
2 

 
Verwijzing school voor 
speciaal basisonderwijs 

 
1 

 
- 

 
- 
 

 
Verwijzing school voor 
voortgezet speciaal 
onderwijs 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Verwijzing speciaal 
onderwijs 

-  
- 
 
 
 

 
1 

 
Doublures 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Versnellers 

 
- 

 
2 

 
2 

 
 
4.4 Naar het voortgezet onderwijs. 
 

 
4.4.1 De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs.  
De leerkracht van groep 8 geeft, na samenspraak met de leerkracht van groep 7 de IB- er en de directeur 
advies t.a.v. het niveau en de meest wenselijke vorm van voortgezet onderwijs.  
Dit advies is met ingang van het schooljaar 2014-2015 bindend voor het V.O. 
De ouders zijn vrij hun kind op de school van hun eigen keuze aan te melden.  
De school voor voortgezet onderwijs beslist echter over de toelating. 
 
Om de ouders bij die keuze te helpen is er in groep 8 een informatieavond,  
die gegeven wordt door het voortgezet onderwijs. 
Er vinden ook persoonlijke gesprekken met de ouders en leerling plaats. 
De leerlingen kunnen de vervolgschool bezoeken tijdens de open avonden of middagen die aan het begin 
van het kalenderjaar worden georganiseerd. 
 

4.4.2 Contact tussen basisschool en het vervolgonderwijs 
Zodra het kind is aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs, wordt er een afspraak gemaakt 
tussen de basisschool en de vervolgschool. De leerlingen worden dan doorgesproken en 
aandachtspunten vastgelegd. 
Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van het kind. 
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4.4.3 De resultaten van het onderwijs. 
  
CITO eind - toets 
De CITO eindtoets meet de kennis en het inzicht van de leerlingen op het gebied van taal, rekenen en 
studievaardigheden ( wereldoriëntatie optioneel). 
Wij vinden deelname aan de CITO eindtoets belangrijk, omdat de uitslag overzichtelijk weergeeft op 
welke onderdelen we als school goed of minder goed scoren. De uitslag van de toets delen we u 
schriftelijk mede. In principe nemen alle leerlingen deel aan deze Cito-toets. 
Het is in overleg met de groepsleerkracht en IB- er mogelijk om leerlingen een aangepaste toets te laten 
maken. Te denken valt aan een voorgelezen toets voor leerlingen met een dyslexie verklaring of een 
niveau toets voor leerlingen die erg veel moeite met leren hebben. 
 
Uitstroomgegevens De Wegwijzer 
Het percentage leerlingen dat naar de verschillende stromen van het voortgezet onderwijs gaat wisselt 
van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groepen 8. 
Iedere leerling krijgt een individuele uitslag van de CITO eindtoets.  
Hiernaast ontvangen we ook een gemiddelde per school in vergelijking met alle deelnemende scholen. 
Dit gemiddelde wordt uitgedrukt in een standaardscore.  
De standaardscore loopt van 501 t/m 550.  
 

 
Jaar 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Gemiddelde 
standaardscores 
De Wegwijzer 

 
535,9 

 
536,0 

 
535,1 

 
533,9 

 
535,7 

 
530,5 

 
De uitstroomgegevens van de laatste 6 jaar van groep 8 zijn als volgt: 
 

 
Jaar 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

A-stroom/P.O 
LWOO 
 

 
1 
6,3% 

 
1 
7,7% 

 
1 
5,3% 
 

 
1 
6,7% 
 

 
3 A-
stroom 
1 P.O 
25% 

 
4 PO 
15% 
 
1 A-
stroom 
4% 

B-stroom 
BKL/KBL 
 

 
5 
31,1% 

 
2 
15,4% 

 
2 
10,5% 

 
3 
20% 
 

 
0 

 
9 
35% 

C-stroom 
GL/TL 
 

 
3 
18,8% 

 
3 
23% 

 
9 
47,4% 

 
5 
33,3% 
 

 
8 
50% 

 
4 
15% 
 

D-stroom 
HAVO/VWO 
 

 
7 
43,8% 

 
6 
46,2% 

 
6 
31,6% 

 
5 
33,3% 
 

 
3 
19% 

 
7 
27% 

E-stroom 
VWO + 
 

  
1 
7,7% 

 
1 
5,3% 

 
1 
6,7% 
 

 
1 
6% 

 
1 
4% 
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Totaal 

 
16 

 
13 

 
19 

 
15 

 
16 

 
26 

 
Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Het voortgezet onderwijs houdt 
de basisscholen op de hoogte van de vorderingen van de oud leerlingen. 
Uit het volgen van de kinderen in het voorgezet onderwijs blijkt dat na de advisering, gedaan door onze 
leerkrachten, de kinderen op hun plek zitten en dat er nagenoeg geen wijziging optreedt van 
studierichting. 
 
  

4.5 Jeugdgezondheidszorg.  
 

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling is van groot belang voor kinderen. 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente helpt u hier graag bij.  
 
Het team Jeugdgezondheidszorg 
Samen met u volgen wij de ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte totdat uw kind 19 jaar is.  
De eerste vier jaren van uw kind bieden wij zorg en ondersteuning aan vanuit het consultatiebureau, 
daarna op de school van uw kind.  
 
Gezondheidscheck op school 
In groep 2 en 7 van de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs in klas 2 en 4 zien wij uw kind. 
Wij kijken naar de lengte en het gewicht en of uw kind goed kan zien en horen. Kinderen hoeven zich 
tijdens deze gezondheidscheck niet uit te kleden. Deze check vindt plaats op school, in de vertrouwde 
omgeving van uw kind. Als ouder hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn. Wij vragen ouders en school 
vragenlijsten in te vullen. Dit geeft een goed beeld van een kind. Voor de kinderen is het belangrijk dat  
zij ons al kennen. Wij stellen ons daarom altijd eerst even voor in de klas. Op onze website 
www.ggdtwente.nl is een informatieve film te vinden hoe een gezondheidscheck gaat.  
 
Extra aandacht en ondersteuning 
Sommige kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig. Deze kinderen krijgen een extra onderzoek bij 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Als ouder bent u hierbij van harte welkom. Daarnaast kunt u bij 
ons terecht voor advies op maat, een telefonisch consult of een bezoek aan huis. Dit kan gaan over de 
ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van uw kind.  
 
Samenwerking met school 
Voor ons is de samenwerking met scholen heel belangrijk en waardevol. Wij hebben daarom regelmatig 
contact met school en nemen deel aan zorg-overleggen. Wij zijn voor scholen een vast aanspreekpunt 
voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim van kinderen. 
 
Inentingen 
Alle kinderen ontvangen rond de leeftijd van 9 jaar een uitnodiging voor twee prikken. Een prik tegen 
difterie, tetanus, polio (de DTP- prik) en een prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR- prik).  
Daarnaast ontvangen alle 12-jarige meisjes twee keer een uitnodiging voor de HPV-prik. Deze inentingen 
zorgen voor bescherming tegen baarmoederhalskanker.  
Meer informatie over inentingen: www.ggdtwente.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties. 
 
Wilt u meer informatie? 
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. 
 
Heeft u vragen, wilt u advies, ondersteuning of contact?  
U kunt ons, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, bellen op het centrale telefoonnummer  
0900 - 333 88 89. 

 

http://www.ggdtwente.nl/
http://www.ggdtwente.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties
http://www.ggdtwente.nl/
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Hoofdluis 
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken heeft de school een ouderwerkgroep 
luizenbestrijding. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen  
(steeds de eerste week na de vakantie) alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis.  
De ouders van de werkgroep werken volgens de instructies van de GGD. 
Als ouders bezwaar hebben dat hun kind wordt gecontroleerd door een van de werkgroepleden,  
dan dienen ouders dit aan het begin van het schooljaar te melden aan de directie. 
 
 

4.6 Logopedie 
 
Door bezuinigingen van de gemeente Losser is er met ingang van 1 januari 2014 geen schoollogopedie 
meer in de gemeente Losser. Logopedische onderzoeken en behandelingen kunnen dan plaatsvinden bij 
een vrijgevestigde logopediste. De logopedie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u direct een afspraak 
met een logopediste kunt maken indien u dit zelf noodzakelijk acht of indien dit geadviseerd wordt door 
bijvoorbeeld de leerkracht, IB-er, schoolarts.  

 
 
4. 7 Netwerk 0 – 100 jaar. 
 
Het netwerk is een werkgroep met beroepskrachten uit diverse maatschappelijke instellingen 
(peuterspeelzaal, onderwijs, maatschappelijk werk, schoolarts, thuiszorg, politie, gemeente Losser) die 
zich samen bezighouden met de problematiek van kinderen. Door de onderlinge samenwerking van deze 
instellingen zijn er grotere kansen voor vormen van jeugdhulpverlening. 
Er kunnen alleen door de beroepskrachten van de genoemde instellingen individuele problemen van 
kinderen worden ingebracht. Deze problemen zijn van een dusdanige aard dat de betreffende instelling 
zelf geen oplossing heeft kunnen aandragen. 
 
De leden komen achtmaal per jaar bijeen en bespreken vooral de sociaal-emotionele en opvoedkundige 
problemen van individuele kinderen. In onderlinge samenspraak wordt een oplossingsgericht advies 
opgesteld, waarmee de inbrenger van het probleem teruggaat naar het betreffende gezin, de school of 
andere instelling. 
Het netwerk houdt zich ook bezig met het opzetten van preventieve activiteiten in het kader van de 
opvoedkundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
 
Ouders kunnen bij de interne begeleider van onze basisschool informatie krijgen over het netwerk. 
Via haar kunnen ouders ook in contact treden met het netwerk. 
Het secretariaat van het netwerk berust bij dhr. Lex Vermeulen, tevens leerplichtambtenaar. 
Hij is te bereiken onder telefoonnummer: 0541-538330 / 0612608039 / l.vermeulen@oldenzaal.nl 
 

mailto:l.vermeulen@oldenzaal.nl
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5. De leraren 
 

 

5.1 Vaste team. 
 
De volgende leerkrachten zijn dit schooljaar aan onze school verbonden: 
 
Groep 1: 
Maandag en dinsdag. 
Ans ten Berge 
 
Woensdag en donderdag: 
Willeke Leverink 
 
Vrijdag is groep 1 de hele dag vrij 
 
 
Groep 2:      
Maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen: 
Yvonne Ros 
 
Woensdagmorgen: 
Annette Pol 
 
Maandagmiddag en dinsdagmiddag zit groep 2 in combi met groep 1: 
Ans ten berge 
 
Groep 2 is vrijdagmiddag vrij 
 
 
Groep 3/4:     
Maandag, dinsdag en vrijdagmorgen: 
Sharon Selen 
 
Woensdag en donderdag: 
Mienke Gosselt 
 
Groep 3/4 is vrijdagmorgen uit de combi  
( Sharon Selen en Willeke Leverink) 
en is vrijdagmiddag vrij. 
 
Groep 5/6:    
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Hermie Wegman 
 
Vrijdag: 
Mienke Gosselt 
 
 
Groep 7/8: 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Betsy Spit 
 
Vrijdag :  
Daniele Ossenvoort 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 22 

5.2 Stagiairs. 
 
Onze school begeleidt stagiairs van de pabo Saxion te Hengelo en Deventer. 
Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode studenten van deze opleidingen stage bij ons lopen. 
Het aanbod van stagiairs varieert per schooljaar. 
Afhankelijk van het studiejaar waarin de stagiair zit, vindt plaatsing in een bepaalde groep plaats. 
Deze stagiairs zijn of één dag of een volle stageweek op school in een groep. 
 
Ook kunnen er stagiaires van het R.O.C. op onze school aanwezig zijn.  
Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent of de opleiding ‘Helpende handen’. 
 
 

5.3 Verlof leerkracht 
 
Naast het verlof voor bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat leerkrachten recht hebben op 
compensatieverlof indien hun lesgevende taak meer is dan de maximale lessentaak, behorend bij hun 
werktijdfactor. Dit kan inhouden dat er af en toe een andere leerkracht voor de groep staat. 
 
 

5.3 Invallers vanwege ziekte. 
 
Helaas worden leerkrachten ook wel eens ziek. Hoewel wij proberen bij ziekte zoveel mogelijk dezelfde 
vervanger te krijgen, blijkt dit in de praktijk niet altijd haalbaar.  
Het is een groot probleem vervangers voor afwezige leerkrachten te krijgen.  
Wanneer dit niet lukt zoeken we interne oplossing en als ook die niet voorhanden is,  
is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd. 
Als door deze laatste maatregel een onwerkbare en onhoudbare situatie gaat ontstaan, 
zullen in het uiterste geval groepen, elkaar afwisselend, een dag/ dagen geen school hebben. 
De ouders van de betreffende kinderen worden door ons dan vooraf ingelicht,  
zodat wij ervan verzekerd zijn dat er voor hen opvang is.  
Is dat namelijk niet het geval dan wordt dat op school geregeld. 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 23 

6. De ouders 
 
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders. 
 

Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van een school. 
Het spreekt voor zich dat zij goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun kinderen. 
Samen met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding. 
De school doet regelmatig een beroep op ouders, oudercommissie en medezeggenschapsraad van de 
school. Door allerlei activiteiten ontstaat een goede samenwerking tussen ouders en team.  
Dit komt de kinderen ten goede. 

 
6.2 Rapportage en informatie aan ouders 
 
Nieuwsbrief: Elke maand verschijnt de nieuwsbrief met daarin allerlei informatie over schoolse zaken en 
toelichting op bepaalde activiteiten. De data schoolse activiteiten worden tevens vermeld. We proberen 
zoveel mogelijk informatie in de  nieuwsbrief te verwerken, zodat ouders verder zo min mogelijk aparte 
brieven ontvangt. De nieuwsbrief ontvangen ouders digitaal en kan tevens van onze website gehaald 
worden. 
 
Ouderinformatieavond: 
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatieavond voor alle ouders. Deze avond 
staat in het teken van een bepaald thema. Indien relevant komt er een gastspreker om ouders over een 
bepaald thema te informeren. 
Verder worden de ouders geïnformeerd over de werkwijze en de onderwijskundige gang van zaken in de 
groep. 
 
Ouderavonden: 
Gedurende het schooljaar ontvangen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 twee keer een rapport. 
Tijdens het schooljaar worden de ouders drie keer uitgenodigd om met de groepsleerkracht te praten 
over de ontwikkeling van hun kind. De eerste ouderavond vindt plaats in november, de tweede nadat de 
leerlingen het rapport mee hebben gekregen in februari en de derde na het tweede rapport.  
In groep 8 worden, naast de ouders ook de leerlingen uitgenodigd voor de ouderavonden. Deze avonden 
vinden, vanwege advisering voortgezet onderwijs en uitslag op andere momenten plaats. 
 
Afspraken: 
Alle teamleden en directie is graag bereid om buiten de ouderavonden om met u te praten over uw kind. 
Als u daar behoefte aan heeft kunt u dit bij de betreffende persoon aangeven. 
 
Gescheiden ouders: 
Ook op school hebben we te maken met kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Om 
misverstanden te voorkomen en om duidelijk te zijn in de wijze waarop informatie en communicatie van 
school naar de betreffende ouders verlopen zijn onderstaande punten geformuleerd: 
 Gescheiden ouders blijven samen ouders van het kind, ondanks problemen in de relatie. 
 De ouders zijn de eerst verantwoordelijken om elkaar te informeren over het wel en wee van hun 

kind. 
 Leerling specifieke informatie wordt telkens aan één van de ouders verteld, tenzij anders 

afgesproken. 
 School organisatorische informatie, zoals schoolgids, nieuwsbrief enz. gaat naar één van de ouders, 

maar kan op verzoek aan beide ouders worden verstrekt. 
 Beide ouders zijn van harte welkom om de ouderavonden te bezoeken. 
 Er worden geen dubbele gesprekken gepland, tenzij anders afgesproken met de directie. 
 De verantwoordelijkheid om de andere ouder te informeren ligt bij de ouder die de uitnodiging 

ontvangt. 

 
. 
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6.3 Inspraak via de Medezeggenschapsraad (MR). 
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De MR probeert voorwaarden te creëren om binnen de 
school op een zorgvuldige manier onderwijs te kunnen geven. De MR heeft instemmingsrecht en 
adviesrecht. Wettelijk is beschreven welke zaken ter advisering of ter instemming aan de MR moet 
worden voorgelegd.  
In principe houdt de MR zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw kinderen 
betreffen. De MR bestaat uit 2 geledingen, de ouders en de leerkrachten.  
De oudergeleding: de heer Maarten Mijwaart + mevrouw Inge Lammertink.  
De leerkrachtgeleding: Sharon Selen + Ans ten Berge. 
Daarnaast heeft de MR een adviseur vanuit de directie. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de medezeggenschapsraad: mrwegwijzer@skolo.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.4 Inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden aangelegenheden behandeld die 
bovenschools en van gemeenschappelijk belang zijn. 
Instemmings- bevoegdheid is er voor de GMR m.b.t. vaststelling of wijziging van regels op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en het welzijn, de vaststelling of wijziging van het zorgplan. 
Adviesbevoegdheid heeft de GMR onder andere m.b.t. fusie van scholen, vaststelling of wijziging van 
beleid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en het overig personeel, 
regeling van de vakantie, vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot het onderhoud van 
scholen. 
Daarnaast heeft de geleding personeel en de geleding ouders nog aparte instemmings- bevoegdheden 
en adviesbevoegdheden.   

 
 
6.5 Inspraak via de ouderraad (OR). 
 

6.5.1 Samenstelling OR 
De Ouderraad wordt gevormd door een vertegenwoordiging van ouders van leerlingen van onze school. 
Uit elke groep hebben er twee ouders zitting in deze ouderraad. 
 Voorzitter:  Cindy Morsink 
 Secretaris:  Marleen Kulk 
 Penningmeester:  Ardy Winters en Selina Eulderink 
 

6.5.2 Zittingsduur 
Men wordt gekozen voor een ononderbroken tijdvak van 4 jaar. Na die periode kan men herkozen 
worden voor de volgende periode van 4 jaar. Als uw kind van school af is, eindigt dit lidmaatschap. 

 
6.5.3 De taak van de Ouderraad 
Ongeveer 1 x in de 6 weken komen de leden bij elkaar en overleggen met enkele afgevaardigden van het 
team over: 
 de activiteiten in de school (kerstviering, carnaval, schoolreisjes, enz.); 
 contacten met de ouders; 
 inspraak, hoe wensen van ouders gestalte kunnen krijgen. 

mailto:mrwegwijzer@skolo.nl
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Ook zijn er mogelijkheden om een avond of cursus van de Ned. Kath. Ouderraad te volgen over meer 
achtergrondinformatie voor ouders. 
De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt komen luisteren. 
Als lid kunt u dus meedenken en helpen bij de organisatie van diverse gebeurtenissen.  

 
 
6.5.4 Ouderbijdrage 
 

De vrijwillige ouderbijdrage: 
De ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en zal dit jaar ( 2015- 2016) €17,-  zijn. 
Hoewel de bijdrage vrijwillig is, vragen we u deze niet als vrijblijvend te zien. Zonder deze bijdrage 
kunnen alle leuke activiteiten zoals carnaval, sinterklaas, Pasen, etc. helaas niet meer georganiseerd 
worden. De overheidsbijdrage voor onderwijs is sober en doelmatig en is alleen bedoeld voor 
leermiddelen, lesprogrammagebonden activiteiten, salarissen en het schoolgebouw.  
Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
penningmeester of de schooldirectie. Een passende oplossing wordt altijd gevonden.  
Voor het voldoen van de ouderbijdrage ontvangt u een factuur in september. 
De kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, betalen vanaf de maand dat ze starten. 
 
Kosten voor het schoolreisje en schoolkamp: 
De kosten voor het schoolreisje en schoolkamp worden elk jaar bepaald door de schoolreiswerkgroep.  
U ontvangt in maart een factuur. Wanneer u de kosten voor het schoolreisje niet kunt betalen,  
verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester of de schooldirectie.  
Een passende oplossing wordt altijd gevonden. Indien u de kosten niet voldoet ( zonder contact/ overleg) 
kan uw kind helaas niet mee op schoolreis of schoolkamp. 
 
Automatische incasso: 
U kunt de penningmeester van de ouderraad toestemming geven om de bijdragen 
voor de ouderbijdrage en de schoolreisjes van een door u opgegeven rekening af 
te schrijven. U krijgt van de penningmeester bericht wanneer de bedragen van uw 
rekening worden afgeschreven, uiteraard staat hierin de hoogte van het bedrag 
vermeldt. Hierdoor hoeft u niet meer in de gaten te houden voor wanneer u de 
ouderbijdrage/ schoolreisjes moet betalen, hiervoor zorgt de penningmeester.  
De penningmeester dient alle machtigingen minimaal vijf jaar na de laatste 
incasso te bewaren, dit ingeval er vragen mochten komen in welke vorm dan ook. 
De bankgirocentrale oefent controle uit op degene die de automatische incasso 
int. Mocht u niet meer willen deelnemen aan de automatische incasso, dan kunt u 
dat schriftelijk aan de penningmeester laten weten en deze zal dan onmiddellijk de automatische incasso 
stopzetten. 
Mocht u nog vragen hebben  
dan kunt natuurlijk altijd contact met de penningmeester opnemen.  
 Selina Eulderink, Scholtinkstraat 75, tel. 053-5384520 
 Ardie Winters,  Gronausestraat 161, tel. 06.25392400 

 
 

6.6 Continurooster 
 
Op de Wegwijzer hebben we gekozen voor een continurooster. 
Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden,  
waarin de leerkracht met de kinderen van de klas eet.  
Daarna wordt, ook onder verantwoordelijkheid van leerkrachten, nog even gespeeld. 
De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken ( liefst twee bekers) mee van huis. 
Het drinken van de middagpauze zal in een koelkast worden bewaard.  
Het lunchpakket blijft in de klas. 
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6.7 Kinderopvang, BSO en peutereducatie 
 

Kindcentra SKOLO en partner SKE -kinderopvang 
SKOLO heeft in het jaar 2012 met de nieuwe partner in de kinderopvang SKE–kinderopvang Enschede 
besloten om kindcentra bij twee basisscholen te openen.  
Ouders kunnen hiervan gebruik maken voor kinderopvang en peutereducatie. 
( er is V.V.E. gecertificeerde peuteropvang) 
Per 1 januari 2013 is in basisschool Pax Christi in Overdinkel een opvangmogelijkheid voor kinderen in 
de leeftijd van 0-13 jaar. Kinderopvang, BSO (buitenschoolse opvang) en peutereducatie zijn 
gerealiseerd in het vernieuwde gebouw aan de Hoofdstraat 68 onder de naam SKE-Ocarina. 
In het gebouw van basisschool De Wegwijzer in Losser kunt u sinds 1 januari 2013 gebruik maken van 
buitenschoolse opvang en peutereducatie aan de Sperwerstraat 1.   
Dit kindcentrum hanteert de naam SKE -TamTam. 
Voor informatie over deze kindcentra kunt u terecht op de websites van SKOLO,  
de twee scholen en SKE-Kinderopvang: 
 www.skolo.nl     
 www.wegwijzerlosser.nl 
 www.skekinderopvang.nl 
 

Peutereducatie 
Per 1 januari 2013 zijn de peuterspeelzalen in Losser en Overdinkel gesloten. Eerder genoemde 
plaatselijke aanbieders hebben de rol van de voormalige peuterspeelzalen overgenomen.  
Binnen SKOLO heeft dit geleid tot nieuwe initiatieven met partner SKE–kinderopvang.   
In Losser en Overdinkel wordt naast kinderopvang en BSO ook kwalitatief hoogwaardige 
peutereducatie aangeboden ( VVE gecertificeerde peuteropvang)  
in het kindcentrum SKE-Tamtam bij De Wegwijzer en het kindcentrum  SKE-Ocarina bij Pax Christi.  
 
SKE kinderopvang verzorgt alle vormen van kinderopvang en peutereducatie op meer dan 70 vestigingen 
in de regio Twente en de Achterhoek. Voor meer informatie: www.skekinderopvang.nl 
 

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

 
Kinderopvang in de school 
Vanaf 1 januari 2013 kunt u uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal (2/2,5 – 4 jaar) en 
buitenschoolse opvang (4-13 jaar).  
 
Peuterspeelzaal 2/2,5 – 4 jaar 
In een peuterspeelzaalgroep volgen maximaal 14 kinderen tijdens schoolweken een educatief 
programma. Ook kinderen met een V.V.E.-indicatie kunnen hier goed terecht. 
Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan mag uw 
zoon/dochter al vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaalgroep. 
 
Buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar 
Na school en tijdens vakanties is de BSO een tweede thuis voor uw kind. Er zijn dagelijks leuke 
activiteiten en workshops. Kinderen worden gestimuleerd om met elkaar vorm en inhoud te geven aan 
hun eigen leefomgeving en activiteiten. Lekker buiten spelen vinden heel belangrijk;  
de buitenruimte biedt voor deze leeftijdsgroep vele mogelijkheden. 
 

http://www.skolo.nl/
http://www.wegwijzerlosser.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
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De contactgegevens zijn: 
 
Kindcentrum De Wegwijzer, Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser. 
 
SKE kinderopvang, Wethouder Nijhuisstaat 1, 7545 NA  Enschede 
 
Informatie en aanmelden:  053 – 480 00 24 

info@www.skekinderopvang.nl                  
www.skekinderopvang.nl 

 
 

6.8 Scholieren- ongevallenverzekering 
 
De Ouderraad van "De Wegwijzer" heeft uw kind(eren) verzekerd voor een 
scholierenongevallenverzekering. Dit is geen aansprakelijkheidsverzekering! 
De scholieren- ongevallenverzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf 
op school, alsmede tijdens de activiteiten zoals schoolreisjes, excursies, etc., buiten de school, dit laatste 
mits in schoolverband en onder toezicht, en ook de terugweg van school naar huis. 
Deze verzekering houdt in dat wanneer uw kind een ongeluk krijgt in de tijd die hierboven staat 
beschreven u een uitkering krijgt: in geval van: 
 Overlijden; 
 Blijvende invaliditeit; 
 Geneeskundige behandeling; 
 Tandenbeschadiging. 
Dus geen materiële schade zoals kleding, brillen etc. 
Deze vallen niet onder deze verzekering! 
Wilt u inlichtingen over de scholieren- ongevallenverzekering, neemt u dan contact op met de ouderraad. 
 
 
Wijzigingen wettelijke aansprakelijkheid 
Ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de daden van hun kinderen. De 
ouders gingen echter vrijuit als ze konden aantonen dat zij de onrechtmatige daad van hun kinderen niet 
hadden kunnen beletten. Dat bewijs was al heel eenvoudig te leveren als de onrechtmatige daad plaats 
vond in de tijd dat het kind op school was.  
Het N.B.W. (Nieuw Burgerlijk Wetboek) regelt de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van 
minderjarigen nu anders: het N.B.W. legt de ouders een risico- aansprakelijkheid op.  
Dat houdt in dat ouders hoe dan ook aansprakelijk zijn en dat zij zich niet kunnen verweren met de 
stelling dat hun geen verwijt treft. 
 
Kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar kunnen nooit in persoon aansprakelijk worden gesteld. 
Voor het doen van het kind zijn de ouders wettelijk aansprakelijk. 
Een heel nieuwe bepaling is de regeling van W.A. voor onrechtmatige daden die begaan zijn in 
groepsverband. 
Als een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan ieder lid van deze 
groep apart voor de totale schade aansprakelijk gesteld worden, los van het feit of hij of zij in persoon 
daadwerkelijk de schade veroorzaakt heeft. 
 
Daarom is het voor ouders van groot belang een passende W.A.- verzekering afgesloten te hebben die 
mogelijke aansprakelijkheidsrisico's dekt. 

 
 

6.9 Oud papier - en kledingacties 

 
In het afgelopen jaar zijn met succes oud-papieracties georganiseerd, het komende jaar willen wij 
hiermee doorgaan. Elke donderdag kunt u goed gebundeld oud-papier inleveren op school. 
 
Ook kunt u op donderdagmiddag oude kleding naar school brengen, deze graag in plastic zakken 
aanleveren. De opbrengst van dit oud-papier en de kledingactie’ s gebruiken we voor bijvoorbeeld het 
verfraaien van de speelplaats. 
 
Wilt u ons helpen deze acties tot een succes te maken? 

 

http://www.skekinderopvang.nl/
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6.10 Ouderactiviteiten. 
 
Veel activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp van ouders.  
Die hulp varieert van lees-, computer-, handvaardigheids- en verkeersouder,  
tot hulp bij het vervoer van leerlingen. 
Voor alle activiteiten geldt dat de leerkracht verantwoordelijk blijft voor het handelen van deze 
onderwijsondersteunende ouders. De privacy en veiligheid van kinderen, personeel en ouders dient 
gewaarborgd te zijn. 

 
 
6.11 Klachtenprocedure. 
 
De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken.  
Ongewenste intimiteiten kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken  
voor alle betrokkenen. 
Onder ongewenste intimiteiten verstaan we ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 
woorden, gebaren, aanrakingen en die heel onaangenaam kan zijn voor degene die ze moet ondergaan. 
In de praktijk blijken dat vaak vrouwen en meisjes te zijn, maar ook jongens kennen die ervaring.  
Dikwijls zwijgt degene die het overkomen is. 
 
 Het is moeilijk over deze gevoelens te praten, omdat men: 
 zich schaamt, weerzin voelt; 
 bang is toch niet geloofd te worden; 
 bang is de schuld te krijgen (“Heb je het zelf uitgelokt?) 
 de veroorzaker niet in verlegenheid wil brengen. 
 
Voor de leerling kunnen heel vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, slapeloosheid, verlies van 
zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen. Ook kunnen hierdoor de schoolprestaties negatief 
beïnvloed worden door het afnemen van de concentratie en de motivatie. 
 
Gold in het verleden alleen een klachtenprocedure omtrent het bovenstaande,  
met ingang van augustus 1998 is er een algemene klachtenprocedure van toepassing die voor alle 
scholen van onze stichting van toepassing is. 
 
Volgens deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen 
of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. 
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de 
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). 
 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend 
gedrag, agressie, geweld en pesten. 
 
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. 
 
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtencommissie. 
 
Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling 
opgesteld: 
 Als ouders signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige klachten zijn, 

kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind of de schooldirecteur. 
Men kan zich ook wenden tot de klachtencontactpersoon van onze school.  
Zij kan adviseren over verdere stappen. 
Bij onze school is dat mevr. H.Wegman 

 De ouders kunnen eventueel in samenspraak met de contactpersoon, hun zorgen of klachten 
kenbaar maken aan de externe vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur, die op meer 
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professionele manier met het onderwerp omgaat. Zij adviseert over verdere verwijzing en 
hulpverlening. 

    
Een eventueel hieruit voortvloeiende klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die alle 
betrokkenen hoort en advies geeft aan het bestuur over de wijze van afhandeling. 
 
Het schoolbestuur en de schooldirecties hopen met deze regeling ouders en leerlingen de mogelijkheid te 
bieden om persoonlijke klachten te bespreken en op te lossen. Van deze regelgeving gaat ook een 
preventief signaal uit richting het onderwijsveld. Dat wil zeggen over diverse van bovengenoemde zaken 
wordt binnen het schoolbestuur, het schoolteam, MR en de ouderraden gesproken en er zijn er reeds 
enkele gedragscodes opgesteld: b.v. gedragsregels voor de omgang met en tussen leerlingen als: 
douchen na de gymles, stoeien met en tussen leerlingen, seksueel getint taalgebruik, het nablijven, 
straffen, aanpak pesten en agressie. 
De gehele officiële klachtenprocedure is op school aanwezig ter inzage. 
Indien u wilt reageren op deze informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze 
school. 
 
 
Andere belangrijke telefoonnummers in dit verband zijn: 
 
 Veilig Thuis Twente:  088- 8567952 

 
 De kindertelefoon:  0800- 0432 
 
 Klachtencommissie V.B.K.O.:  

Bezoekadres: Raamweg 2,                     
2596 HL Den Haag 
Tel. 070- 3925508 (bereikbaar van 9.00 uur- 12.00 uur) 

 

 

6.12 De meldcode 
 

Vanaf juli 2013 is het voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, 
het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en politie en justitie 
verplicht om te werken volgens de stappen van de meldcode. 
 
Functies van de meldcode; 
De beoogde verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te 
hanteren heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 
Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het 
proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt 
over het doen van een melding. 
 
De vijf stappen van het basismodel meldcode; 
1. In kaart brengen van signalen 
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMK. 
3. Gesprek met de ouder 
4. Inschatten van risico, aard en ernst van het geweld 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden 
 
SKOLO scholen; 
Alle SKOLO scholen beschikken vanaf najaar 2013 over één of twee aandachts- functionarissen.  
Dit is afhankelijk van de grootte van de school.  
Zij hebben een adviserende rol naar de collega `s en hebben allen de opleiding tot aandachtsfunctionaris 
gevolgd.  
De aandachtsfunctionaris van onze school is mevr.Y.Ros. 
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6.13 Schoolverzekering. 
 
Het schoolbestuur heeft voor het personeel en de ouderparticipanten een WA-verzekering afgesloten. 
Voor alle leerlingen is de collectieve ongevallenverzekering van kracht. Deze is ook van toepassing 
voor het personeel en de ouderparticipanten. 
Tevens is in de ouderbijdrage een bedrag voor een verzekering opgenomen.  
Zie hiervoor punt 6.5.9 
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7. Andere schoolse activiteiten voor kinderen 
 
7.1 Sportactiviteiten 
 

Voor de organisatie van diverse sporttoernooien en activiteiten is een combifunctionaris aangesteld, die 
door alle basisscholen en de gemeente Losser wordt bekostigd. Bij de uitvoering van de sportactiviteiten 
wordt deze coördinator ondersteund door leerkrachten vanuit de scholen. 
 
De midden- en bovenbouwgroepen nemen deel aan verschillende schoolsporttoernooien zoals handbal, 
voetbal, schaken. De kinderen kunnen hieraan deelnemen onder begeleiding van een leerkracht en 
enthousiaste ouders. Tevens zijn er een aantal andere sportactiviteiten,  
zoals schaatslessen, workshops in het zwembad en wedstrijden Indian Dutch.  
Deze worden in gezamenlijkheid onder schooltijd georganiseerd.  
Naast deze activiteiten zijn er een aantal evenementen waaraan leerlingen deel kunnen nemen onder 
begeleiding en verantwoordelijkheid van ouders, zoals de avondvierdaagse, het kersthandbaltoernooi en 
het tafeltennistoernooi.  
Deze worden georganiseerd vanuit de betreffende (sport)clubs. 
 
De scholen uit de gemeente Losser hanteren bij buitenschoolse activiteiten het volgende protocol: 
Aanleiding: 
Regelmatig krijgen wij verzoeken van verenigingen/organisaties die toernooien, wedstrijden, dan wel 
andere activiteiten organiseren, waarbij de medewerking van leerlingen van de scholen, of van de 
scholen wordt gevraagd. Er is uiteraard veel waardering voor de wijze waarop de vrijwilligers van 
organisaties en jeugd- en sportverenigingen zich inzetten om de jeugd in de vrije tijd bezig te houden en 
hen plezier te laten beleven. De waarde hiervan wordt door ons ten volle onderschreven. 
 
In verband met de verantwoordelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid van de scholen is er overleg 
geweest op welke wijze hiermee om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat we als scholen niet het risico 
willen lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor ongevallen, letsels e.d. die niet tijdens de schooltijd 
plaatsvinden. Hiervoor zijn wij immers niet verzekerd. 
 

Afspraken 
De scholen willen meewerken aan het uitdelen van deelnameformulieren van culturele en/of sportieve 
evenementen voor de schooljeugd, mits daaraan geen commerciële bijbedoelingen verbonden zijn van 
eventuele sponsoren.  
(De school kan niet voor ongevallen, letsel e.d. aansprakelijk worden gesteld). 
 
Aan de activiteiten onder auspiciën van de sportcommissie gemeentelijke basisscholen zal door de 
leerlingen in schoolverband worden deelgenomen; het betreft hier het schaaktoernooi, voetbal- 
handbaltoernooi, Indian Dutch. Dit geldt ook voor het door de handbalvereniging Combinatie '64 
georganiseerde kersthandbaltoernooi. 
 
Dit houdt in dat voor bovenstaande activiteiten schoolshirtjes worden verstrekt.  
Deelname aan wedstrijden/activiteiten buiten de normale schooltijden gebeurt niet in officieel 
schoolverband. 
 
Een uitzondering hierop is de deelname van de scholen aan de avondvierdaagse.  
Uitgangspunt is dat de deelnemers zoveel mogelijk in verenigingsverband deelnemen.  
Slechts voor degene die deze mogelijkheid niet bezit, is de ouderraad bereid onder haar 
verantwoordelijkheid deelname in groepsverband mogelijk te maken.  
 
Deze groep heeft de mogelijkheid schoolshirtjes te dragen. 
Verder gaan we uit van de volgende spelregels; 
1. Deelname van leerlingen vindt plaats na inschrijving van de leerling en onder verantwoordelijkheid 

van hun ouders. Scholen zijn bereid om formulieren uit te reiken en het inleveren te coördineren, mits 
de verenigingen verder alles regelen. Voorwaarde is wel dat er een verzekeringspolis wordt overlegd. 

2. Zowel de organisatie, training, begeleiding, voor, tijdens en na de wedstrijd/activiteit zijn in handen 
van de vereniging. 
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7.2 Culturele vorming. 
 
De Stichting Culturele Basisvorming Losser zorgt ervoor dat alle kinderen in de gemeente Losser in 
aanraking komen met kunst en cultuur. Daarnaast is er een programma cultureel historisch erfgoed. 
Bij deze stichting zijn alle 13 basisscholen van Losser, Overdinkel, de Lutte en Beuningen aangesloten. 
Er wordt gewerkt met  een vierjarenplan. Bij het samenstellen van het programma krijgen we 
ondersteuning van een medewerker van  KCO,Kunst en Cultuur Overijssel,  
Door het realiseren van dit plan slagen wij erin alle kinderen een basispakket kunstzinnige vorming aan te 
bieden van een hoog kwalitatief niveau. 
De kinderen genieten niet alleen van diverse voorstellingen, maar zijn ook actief bezig in de groepen op 
de eigen school. 
Door middel van lesbrieven zijn de klassendocenten ingeschakeld om de verschillende 
theaterprogramma's voor te bereiden en na te bespreken. 
Soms worden docenten van het centrum voor muziek en dans de Sleutel en van het cultureel centrum 
Concordia in Enschede betrokken bij allerlei soorten lesactiviteiten, gekoppeld aan de voorstellingen, in 
de scholen. Ook worden Bikkers(kunstenaars in de klas) uitgenodigd om in de groepen les te geven. 
Deze mensen kunnen zelf de nodige lessen geven, maar ze ondersteunen af en toe ook de 
klassendocenten bij de lesbrieven. 
Door deze ondersteuning krijgen de leerkrachten het nodige zelfvertrouwen om nog beter of nog eerder 
lessen kunstzinnige vorming te gaan geven. 
Het gevolg van deze werkwijze is dat we kunnen spreken van een structurele plaats kunstzinnige vorming  
en cultureel erfgoed in het onderwijs van alle basisscholen in de gemeente Losser. 
Om de continuïteit van het ontwikkelde programma te waarborgen heeft de stichting Culturele 
Basisvorming Losser Mevr. Kestens als cultuurcoach benoemd. Zij is vooral belast met de uitvoerende 
taken in de organisatie.  
 
Het programma voor het cultureel erfgoed Losser is afgerond. 
In het lesprogramma van de scholen zijn nu vier culturele erfgoederen opgenomen. 
Dit zijn Steenfabriek de Werklust, Erve Kraesgenberg de Staringgroeve en De Bleek 
 
Uit de jaarlijkse evaluatie in het directeurenberaad gemeente Losser blijkt dat men zeer tevreden is over 
het aanbod voor kunstzinnige vorming/cultureel erfgoed door de stichting Culturele Basisvorming Losser. 
We kunnen dit niet allemaal realiseren zonder financiële ondersteuning van de provincie Overijssel, 
de gemeente Losser en de gelden cultuur vanuit het ministerie van onderwijs. 
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7.3 Excursies 
 
Onder schooltijd worden er soms excursies georganiseerd. Het betreft hier excursies naar o.a. musea, 
kinderboerderij etc. Voor het vervoer doen we een beroep op ouders die willen en kunnen rijden. 
 
 

7.4 Bibliotheek  
 
Wij vinden lezen erg belangrijk.  
De kinderen van groep 1 en 2 hebben een ‘spel en prentenboekenplan’: 
Elk thema krijgen zij het prentenboek mee naar huis en een spel en/ of knuffel. 
De kleuters kunnen dan samen met de ouders het prentenboek lezen en spelen n.a.v. het boek. 
 
De kinderen van groep 3 krijgen elke maand een leesboekje mee naar huis. 
Elke groep heeft ook een biebouder.  
Deze ouder zorgt ervoor, in overleg met de leerkracht, 
dat de groep elke maand wordt voorzien van nieuwe boeken.  
Zowel informatieve boeken als leesboeken.  
Deze boeken sluiten aan bij de thema’s van de groep. 
Ook hebben alle groepen de beschikking over een klassenbibliotheek of leeshoek 
waar zij boeken kunnen lezen. 
Onze school is ook een ‘zwerfboekenstation’ ( www.kinderzwerfboek.nl)  

 
 
7.5 Schoolreisjes. 
 
Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t /m 6, 
onder begeleiding van leerkrachten en  ouders, op schoolreis. 
Het doel van de reis wordt bepaald door de leden van de ouderraad  
in samenspraak met de teamleden. 
Ook wordt elk jaar opnieuw bepaald welke groepen samen op reis gaan 
naar een bepaalde bestemming. 
Groep 7 gaat jaarlijks naar Amsterdam. 
Groep 8 gaat jaarlijks 3 dagen op kamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
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8.  De ontwikkeling van het onderwijs in de school. 
 
8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school. 
 
Het team van de Wegwijzer streeft ernaar om de kwaliteit van het onderwijs op school voortdurend te 
verbeteren en te verhogen. Dat blijkt ook uit allerlei activiteiten. 
 

8.1.1 De onderwijskundige ontwikkeling 
De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Als school willen wij proberen op die 
veranderingen zo passend mogelijk in te spelen. Het gebruik van de nieuwste leermethoden en 
eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Omdat de financiën beperkt zijn, moet er 
zuinig met deze middelen worden omgesprongen. Bij de besteding van de middelen, die de school ter 
beschikking staan, geven wij hoge prioriteit aan moderne methoden, met name voor de basisvakken 
rekenen/ wiskunde, taal en lezen. 
 
Daltonschool in wording: 
De afgelopen jaren hebben we het zelfstandig werken met succes geïmplementeerd. 
Dit is concreet te zien aan het werken met taakbrieven en planborden. 
De kinderen leren hun werk plannen. Welk werk moet en welk werk mag en wanneer doe ik dat werk dan.  
 
Daarnaast willen we ook vooral blijven werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
In het kader hiervan zijn we in 2010 gestart met het Maatjeswerk in alle groepen.  
Het Maatjeswerk houdt in dat iedere leerling gedurende een periode van een tot twee weken aan een 
andere leerling is gekoppeld. De maatjes: 
 maken de samenwerkingsopdracht van de taakbrief samen. 
 lopen samen naar de gym in de bovenbouw. 
 helpen elkaar in eerste instantie. 
 
Dit  vak/ aandachtsgebied staat  structureel op het rooster en krijgt de nodige aandacht.  

 
8.1.2 De leerlingenraad  
Sinds januari 2013 is basisschool De Wegwijzer een leerlingenraad rijker. 
In de leerlingenraad hebben twee leerlingen per groep, vanaf groep 5 zitting. 
Iedere vier weken wordt er vergaderd aan de hand van een vooraf opgestelde agenda.  
De directeur is bij alle vergaderingen aanwezig.  
 
Waarom een leerlingenraad? 
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de school organisatie. 
 De leerlingen maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. 
 Het bevorderen van actief burgerschap. 
 Het bevordert de betrokkenheid van de leerlingen. 
 Het bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie. 
 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er nieuwe leden voor de leerlingenraad gekozen  
uit de groepen 5 t /m 8. ( per groep twee leerlingen: zie website) 
 
Op onze website staat ook het reglement van de leerlingenraad vermeld. 
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8.1.2 Het jaarverslag 
 

 
                     Jaarverslag 2014-2015 

RK basisschool de Wegwijzer 

Karakteristiek:   
Wijk: zuid-west Losser, hoek hoofdstraat/Gronausestraat. Sperwerstraat 1. 
 

Kwantitatieve gegevens: 
Leerlingenaantal: 132 op 1 oktober 2014. 
 
Aantal leerkrachten 10, waaronder de directeur en de adjunct directeur. 
Overig personeel: een onderwijsassistente, twee schoonmaaksters, 1 conciërge 
 

Onderwijskundige zaken: 
Daltonschool in wording: 
Sinds januari 2015 is De Wegwijzer een daltonschool in wording. We hebben ons ten doel gesteld om 
in eind 2017, begin 2018 het officiële daltoncertificaat te kunnen ontvangen. De Hogeschool Saxion 
Deventer , in de persoon van Marrit Demmer, begeleidt het team tijdens dit ontwikkelingstraject. Het 
afgelopen schooljaar is het team ingedeeld in DOP groepen om verschillende daltonthema`s voor de 
school uit te werken. Hiernaast zijn we twee dagdelen geschoold. 
  
Methodieken: 
Het afgelopen jaar hebben we de wereldoriëntatie methode ‘de Zaken van Zwijsen’ geïmplementeerd. 
Tijdzaken voor geschiedenis, Wereldzaken voor aardrijkskunde en Natuurzaken voor natuur.  
De methodes worden in de groepen 5 tot en met 8 gebruikt. Het is een digitaal aangeboden methode. 
   
Didactiek –Pedagogisch handelen – 1 zorg route: we zijn in december 2010 gestart met het 1-
zorgroute traject. We hebben opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken binnen onze 
school meer vorm weten te geven. Onze groepsplannen hebben vaste vorm gekregen. We blijven 
werken aan de kwalitatieve ontwikkeling van de groepsplannen. Naast de groepsplannen hanteren we 
groepsoverzichten, waarin de te behalen doelen per leerling vast worden gesteld. Deze worden 
vervolgens tijdens de groepsbesprekingen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.  
 
Zorg: Onze zorgcyclus is in drie perioden is weggezet. Inhoudelijk hebben we ons meer gericht op de 
beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de opbrengsten. Door het voeren van 
groepsbesprekingen hebben we met elkaar helder wat we aan opbrengsten moeten behalen en stellen 
we de nieuwe doelen op voor een komende periode. De onderwijsbehoeften van de leerlingen spelen 
tijdens deze groepsbesprekingen een belangrijke rol. Leerlingen waarbij we een zekere 
handelingsverlegenheid vaststellen worden in de leerlingbespreking besproken.  
 
Zorgarrangementen: 
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Het afgelopen schooljaar hadden een aantal leerlingen een zorgarrangement: 

- 1 leerling in groep 6, cluster 1 
- 1 leerling in groep 1, cluster 2 
- 1 leerling in groep 7 en 1 leerling in groep 8 een cluster IV (voorheen LGF) 
- 1 leerling in groep 3 

 
De sociaal-emotionele zorg speelt een grote rol. We worden ondersteund door het ZAT team en de 
ambulant begeleiders vanuit het samenwerkingsverband.We gebruiken de methode Sociale Talenten. 
Hiernaast hebben we schooleigen afspraken gemaakt. We hanteren onder meer het `oeps formulier ` 
Een van onze leerkrachten is aandacht functionaris meldcode. Onze school past de door de overheid 
verplicht gestelde meldcode toe. 
 
ICT:  
We gebruiken Parnassys als administratie programma. De schooladministratie is hier volledig in 
weggezet. De leerlingenzorg zetten we hier stap voor stap in weg.De resultaten van de niet-methode 
gebonden toetsen hebben we in Parnassys  vermeld, evenals de afgesloten groepsplannen. 
De module Integraal, behorend bij Parnassys is sinds afgelopen mei operationeel. We gebruiken 
Integraal om onze kwaliteitscyclus vorm te geven. 
 
Het afgelopen jaar hebben we een Snappet pilot gedraaid in groep 7. Deze pilot wordt het komend 
schooljaar uitgebreid met de huidige groep 6. Zowel de opbrengsten als de motivatie van leerkracht en 
leerlingen zijn verhoogd. Hiernaast zorgt Snappt er voor dat het werken in een combinatiegroep 
gemakkelijker wordt. 
In groep 1 en 2 is een kleine IPad pilot gestart. Leerlingen werken zelfstandig met de IPad aan reken- 
en taalopdrachten. 
 
Onze leerkracht groep 4 / 5 is ICT er en heeft de opleiding tot digi- coach afgesloten. 
  
 

Schoolorganisatie: 
Directeur, adjunct directeur, intern begeleider. 
Groepsleerkrachten, een onderwijsassistente, twee schoonmaaksters en een conciërge. 
 

Huisvesting: 
Het schoolgebouw dateert uit het jaar 1968. 
In de zomer van 2014 is de centrale hal voorzien van een nieuwe vloer. 
Het afgelopen jaar heeft SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) haar intrek genomen in het 
noodlokaal. Hier is inmiddels een volwaardige VVE gecertificeerde peutereducatie en een BSO in 
ondergebracht. 
 

Resultaten van het onderwijs:  
Cito eindtoets basisonderwijs laatste drie 
jaren 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Gemiddelde standaardscore school 533,9 535,7 530,5 

Landelijk gemiddelde score (zonder 
correctie) 

534,7 534,4 534,9 

 
Doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs: 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Twents Carmel college A(praktijkond) 1 
B                      3 
C                      5 
D                      5 
E                      1                        

A (praktijkond)1      
B                 :    3 
C                 :    8 
D                 :   3 
E:                :    1   

A (praktijk ond): 5    
BBL/KBL:           9             
TGL:                   4       
HAVO/vwo  :     7                                 
E  :                     1             

A.O.C. Geen Geen Geen 

Stedelijk Lyceum Geen                         Geen VWO  1 

Panta Rhei Geen Geen HAVO  1 

 
Bij- en nascholing 
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De cursus autisme in de klas is door 7 teamleden afgesloten. 
 
Daltonscholing voor het team, twee middagen: maart en mei 2015 
 
De leerkrachten van de onderbouwgroepen zijn begeleid door leerkrachten van de muziekschool om 
de muzieklessen kwalitatief op een hoger plan te krijgen. Dit door begeleiding in de groep en 
workshops. 
De leerkracht van groep 2 volgt de HBO + opleiding: Master SEN 
 

 

  Kwaliteitszorg: 
Eind juni hebben de ouders een ouder tevredenheids vragenlijst ingevuld. 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben eind juni een leerling tevredenheidslijst ingevuld. 
Het team heeft eind juni een zelfevaluatie ingevuld. 
Alle vragenlijsten zijn vanuit Integraal, een Parnassys module, uitgezet. 
De verkregen data zullen onder meer voor het nieuwe schoolplan worden gebruikt, dat we in januari 
2016 afronden. De jaardoelen worden aan de verkregen data gekoppeld. 
 
Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de data nog niet geanalyseerd. 
 
De inspectie van onderwijs heeft de school in november 2013 bezocht. Op de website van de 
onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl staat de meest recente beoordeling van de school. 
 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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8.1.3 Het jaarplan 
Ieder jaar bespreken we aan welke zaken we het nieuwe schooljaar extra aandacht willen besteden.  
Dit wordt vastgelegd in de beleidsvoornemens voor het volgend schooljaar, het jaarplan, onderdeel van 
het schoolplan. Dit kunnen zeer gevarieerde zaken zijn, zoals het invoeren van een bepaalde methode. 
Ook zaken als het omgaan met verschillen, de organisatie kunnen in dit plan worden opgenomen.  
Het uitgebreide jaarplan ligt voor ouders op school ter inzage. 
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Onderwerp Doel activiteit 
 
Daltonontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-zorgroute verdiepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementeren methode 
Taalactief spelling en taal 
 
 
 
 
 
Muziekonderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leesonderwijs 
 
 
 
 
 
ICT ontwikkeling 
 

 
Gedurende dit schooljaar een 
volgende stap zetten om in 
2017-2018 een gecertificeerde 
daltonschool te worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
-Het werken met groepsplannen 
met de hieraan gekoppelde 
groepsoverzichten voor de 
domeinen rekenen , spelling, 
technisch lezen en begrijpend 
lezen optimaliseren. 
- De opbrengstgericht werken 
verdiepen, met het accent op 
de leerkrachtvaardigheden. 
 
 
 
 
De nieuwe methode, inclusief 
software is aan het eind van dit 
schooljaar in de groepen 4 tot 
en met 8 geïmplementeerd 
 
 
 
Zowel leerkrachten als 
leerlingen zijn aan het eind van 
het schooljaar breder geschoold 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een op te leiden leerkracht 
als lees coördinator het 
leesonderwijs een kwalitatieve 
impuls geven. 
 
 
-Beleidsplan ICT up to date 
houden. 

-Drie dagdelen een 
teamscholing volgen onder 
begeleiding van Marrit Demmer 
Saxion Hogeschool Deventer. 
 
-Een studieochtend met als 
doel de implementatie van 
Dalton binnen De Wegwijzer. 
 
-Iedere teamvergadering de 
daltonontwikkelingen met elkaar 
doornemen om de voortgang te 
bewaken.  
 
-Het ontwerpen van een 
daltonrapport dat we in februari 
2016 gaan gebruiken. 
 
 
-Begeleiding van Iris Dijkman bij 
de data analyse. 
 
-De intern begeleider neemt het 
voortouw t.a.v. de 
ontwikkelingen.  
 
-Dit thema wordt structureel op 
de agenda van de 
teamvergadering gezet, zodat 
het team up to date blijft t.a.v. 
dit thema. 
 
-Ieder bovenbouwoverleg wordt 
dit geagendeerd en worden de 
mogelijke knelpunten in kaart 
gebracht en opgelost. 
-Collegiale consultatie daar 
waar wenselijk. 
 
-Door ondersteuning van 
docenten van de muziekschool 
voor zowel leerkrachten als 
leerlingen wordt het 
muziekonderwijs kwalitatief van 
een hoger niveau door: 
De leerlijn muziek uit te zetten 
De nieuwe methode in  zetten 
en te borgen. 
 
 
Aan de hand van de 
leesmonitor speerpunten 
uitzetten en implementeren. 
 
 
 
-ICT-er herziet jaarlijks het 
beleidsplan 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Meerbegaafdheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc-emotioneel klimaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identiteit 
 
 
 
 
 
Profilering 
 
 
 
 
 

-De huidige software optimaal 
gebruiken. 
-Het zo optimaal mogelijk 
inzetten van computers en 
tablets in dienst van het 
onderwijskundig proces 
uitbreiden. 
 
 
-Meer recht doen aan de 
mogelijkheden en behoeften 
van meerbegaafde leerlingen. 
Afspraken implementeren en 
borgen. 
-Plus materialen inzetten. 
-Aansluiten bij het SKOLO 
beleid t.a.v. meerbegaafdheid. 
 
 
-Een positieve schoolbeleving 
voor iedere leerling. 
 
   
 
 
 
 
 
 
-Het bovenschools 
identiteitsplan vertalen naar 
onze school. 
 
 
 
-Het profiel voor De Wegwijzer 
verder ontwikkelen zodat de 
school beter op de kaart komt. 
 
 
 

-De ICT er organiseert 
bijscholing daar waar wenselijk. 
-ICT staat structureel op de 
agenda van de 
teamvergadering om 
ontwikkelingen te volgen. 
 
 
 
-De meerbegaafde leerlingen 
hebben een duidelijke plek 
binnen het zorgplan 
-In de groepsplannen zijn de 
onderwijsbehoeften 
beschreven.  
-Het SIDI protocol verder 
implementeren. 
 
 
-Het pestprotocol jaarlijks 
bespreken in het team, 
eventueel aanpassen. 
-Aan het begin van het 
schooljaar `Grip op de groep`. 
-Schoolafspraken levend 
houden door dit thema vier keer 
per schooljaar op de agenda te 
zetten. 
 
-Dagopeningen vorm geven 
tijdens twee bouw overleggen. 
Uitvoeren, evalueren en 
borgen. 
 
 
-Directie ontwikkelt samen met 
het team en ouders activiteiten 
waardoor de school een 
duidelijker plek binnen Losser 
zal krijgen.      
 
  
 
 
 

 

 
 
 

8.1.4 Nascholing leerkrachten 
De leerkrachten volgen jaarlijks allerlei nascholingsbijeenkomsten  
om op de hoogte te blijven van veranderde inzichten  
over opvoeding en onderwijs. 
Deze scholing kan zowel onder als buiten schooltijd plaatsvinden.  

 
 
8.1.5 Informatie- en communicatietechnologie 
Het gebruik van de computer en tablets in het onderwijs heeft een vaste plaats binnen onze school. 
De computer wordt zowel methode- ondersteunend als voor communicatieve doeleinden gebruikt.  
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8.1.6  Burgerschapszin 
Protocol Actief burgerschap en integratie,   
De wet regelt de verplichting voor scholen van Primair en Voortgezet Onderwijs om bij te dragen aan de 
integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Scholen hebben de opdracht hun leerlingen 
voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. 
Voor scholen betekent dit dat zij vanaf 1 februari 2006 verplicht zijn om in hun onderwijs aandacht te 
besteden aan actief burgerschap en de sociale integratie. 
Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en  integratie,  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 
 
 
Burgerschap en integratie op de Wegwijzer 
 
A. Visie op burgerschap en integratie 
Voor de Wegwijzer is ‘actief burgerschap en sociale integratie’ niet een losstaand vakgebied. In de totale 
ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat hij/zij actief deelneemt aan de klas, school en de 
maatschappij. De drie hoofdpunten van burgerschapskunde ( democratie, actieve participatie, identiteit) 
komen dan ook voort in vele activiteiten, waar we binnen de school aan werken. 
 
Onze kindvisie: 

  Het kind is een persoonlijkheid die zich op originele wijze creatief en inventief ontwikkelt. Ieder kind is 
uniek. Het kind heeft recht op een persoonlijke ontwikkeling waarbij het de steun en de hulp van ouders, 
de school en de samenleving mag verwachten. Maar deze mogen ook eisen stellen aan het kind. Van het 
kind wordt verwacht dat het een open vizier heeft voor de samenleving waarin hij een eigen, vertrouwde 
plek weet in te nemen en waaraan hij ook iets toe kan voegen.  

 
  Van groot belang in deze is de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en een ruime mate aan 

zelfvertrouwen. Ieder kind zal die aandacht en begeleiding moeten krijgen waardoor het zich naar zijn 
individuele mogelijkheden optimaal kan ontplooien. Uitgangspunt hierbij is een samenleving die meer 
gericht is op welzijn dan op welvaart. 
Op basis van deze kindvisie moet de school rekening houden met verschillen in opvoeding en sociaal 
milieu van de leerlingen. Zij moet inspelen op individuele verschillen in begaafdheid, tempo en 
belangstelling (adaptief onderwijs). 
Als ideëel doel van het basisonderwijs ziet het schoolteam het doorgeven van leerlingen die op hun 
niveau mondig en redzaam zijn in de samenleving. Daarom probeert de school de kinderen zo te vormen 
dat ze op hun niveau de maatschappelijke verhoudingen kunnen interpreteren en op waarde kunnen 
beoordelen teneinde als zelfstandige, kritische en vrije mensen, in samenspel met anderen te 
functioneren.  
Vanuit deze visie geven we vorm aan ‘burgerschap en integratie’.  
 
 
 
B. Activiteiten: 
In onderstaand overzicht worden de verschillende activiteiten aangegeven (in willekeurige volgorde) 
welke jaarlijks worden gedaan met de kinderen in de gehele school of in de verschillende bouwen. 
 
In alle groepen is aandacht voor ‘burgerschap en sociale integratie’ door : 
 voorstellingen te bezoeken die door de Stichting Culturele Basisvorming Losser zijn georganiseerd, 

zij zorgen ervoor dat alle kinderen in de gemeente Losser in aanraking komen met kunst en cultuur; 
 deelname aan de gezinsvieringen;  
 steun aan het landelijke vastenactieproject; 
 deelname aan schoolreisjes;  
 het bekijken van de afscheidsmusical (groep 8); 
 aandacht voor het identiteitsplekje in de klas 
 de levensbeschouwelijke lessen uit de methode ‘Hellig Hart’; 
 de lessen natuuronderwijs 



 

 

 
Basisschool  “De Wegwijzer” Schoolgids 2015-2016 Pagina 42 

 de lessen aardrijkskunde 
 de activiteiten in de “kinderboekenweek”;         
 
 
   
In de groepen in de onderbouw is aandacht voor ‘burgerschap en sociale integratie’ door: 
 deel te nemen aan diverse excursies  

(vanuit de thema’s o.a. bakker, groenteboer, dierendagviering / -excursie); 
 buiten te spelen ; 
 de viering van carnaval ; 
 de activiteiten behorende bij de thema’ s/ prentenboeken. 
 
In de groepen in de middenbouw is aandacht voor ‘burgerschap en sociale integratie’ door: 
 deel te nemen aan diverse excursies; 
 in de lessen verschillende vormen van kringgesprek met verschillende actuele onderwerpen; 
 presentaties spreekbeurten; 
 
In de bovenbouw is aandacht voor ‘burgerschap en sociale integratie’ door: 
 excursies (o.a. excursie en museumbezoek ); 
 de lessen staatsinrichting in groep 8 (blokboek Staatsinrichting/ Kinheim); 
 een bezoek te brengen aan verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs; 
 de voorbereiding en presentatie afscheidsmusical groep 8 ; 
 verschillende vormen van kringgesprek met verschillende actuele onderwerpen;  
 de jeugddriedaagse (groep 8); 
 het volgen van het school tv weekjournaal; 
 de seksuele voorlichting  
 
C.  Resultaten 
We evalueren of de voor burgerschap en integratie beoogde doelen worden gerealiseerd door: 
 de toetsgegevens behorende bij de methoden die gebruikt worden hiervoor  

(methode: ‘Zaken van Zwijsen’) 
 de leerling - vragenlijst uit ‘Parnassys integraal’af te nemen en de resultaten te bespreken, 
 gesprekken met ouders te voeren, 
 ervaringen en indrukken van teamleden regelmatig te bespreken. 

 
 

8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. 
 

8.2.1 Samenwerking met buurtscholen 
Er is een goede samenwerking met de buurtscholen. Er zijn verschillende overlegvormen in Losser zoals 
directieoverleg gemeente Losser, directieoverleg katholiek onderijs en IB- overleg. 
En er is een netwerk hoogbegaafdheid.. 
 

8.2.2 Contacten met de Pabo 
Met de lerarenopleiding “Saxion” Hengelo en Deventer zijn er regelmatige contacten.  
Vanuit deze opleiding lopen studenten bij ons stage.  
Tevens verzorgt de opleiding nascholingscursussen die teamleden van onze school volgen. 

 
8.2.3 Contacten met parochie 
Met de parochie ‘Maria Vlucht’ worden goede banden onderhouden 
School en parochie werken samen in o.a. de voorbereiding op de Eerste communie, het vormsel en 
de gezinsvieringen. 
 

8.2.4 Contacten met voorschoolse opvang 
Als ouders hun kind aanmelden wordt hen gevraagd  
toestemming te geven om gegevens over te dragen  
van voorschoolse opvang naar de basisschool. 
We vinden deze overdracht als basisschool belangrijk 
om een goede doorgaande lijn te kunnen bewerkstelligen. 
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9. School- en vakantietijden 
 

9.1 Schooltijden. 
 
De schooltijden zijn als volgt:  
 Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur - 14.30 uur. 
 Woensdagmorgen van 08.30 uur tot 12.15 uur 
 De leerlingen van groep 1 hebben op vrijdag geen school. 
 De leerlingen van groep 2, 3 en 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 
 De leerlingen van groep 5-8 gaan volledig naar school. 

 
9.2 Vakantieregeling 
 
Uren 2015-2016 
 

Vakanties/vrije 
dagen 

Data 
 
 

Groep 1 
20,25×52w 
+5,5 = 
1058,50 uur 
 

Groep2-4 
23,75×52w 
+9,00= 
1244,00 uur 

Groep 5-8 
25,75×52w 
+11,00= 
1350,00 uur 
 

 
Eraf 

    

 
Herfstvakantie 

 
19okt-23 okt 

 
20,25 

 
23,75 

 
25,75 

 
Kerstvakantie 

 
21 dec-01 jan 

 
40,50 

 
47,50 

 
51,50 

 
Voorjaarsvak. 

 
29 febr-04 mrt 

 
20,25 

 
23,75 

 
25,75 

 
Pasen 

 
ma 28 maart 

 
5,50 

 
5,50 

 
5,50 

 
Tulp/mei 

 
28 apr.-06mei 

 
25,75 

 
32,75 

 
36,75 

 
Hemelvaart 

 
05 en 06 mei 

 
 

 
 

 
 

 
Pinksteren 

 
16 mei 

 
5,50 

 
5,50 

 
5,50 

 
Zomer 

 
18 juli-26 aug 

 
121,50 

 
142,50 

 
154,50 

Totaal vrije 
Uren 

 
 

 
239,25 

 
281,25 

 
305,25 

     

Bruto 
Onderwijsuren 

  
819,25 

 
962,75 

 
1044,75 

 
Carnaval 

 
08 en 09 febr. 

 
11 

 
11 

 
11 

 
Goede vrijdag 

 
middag 

   
2 

 
Koningsdag 

 
Wo. 27 april 

 
3,75 

 
3,75 
 

 
3,75 

Studie  20,75 
 

15,25 17,25 

Totaal 
verbruikte 
marges 

  
36,00 

 
30,00 
 

 
34,00 

 
Netto 
Onderwijsuren 

 
 
 

 
 
783,25 

 
 
932,75 

 
 
1010,75 
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Opmerkingen: 
 Groep 1: vrijdag de hele dag vrij 
 Groep 2 t/m 4: vrijdagmiddag vrij 
 
Studiemomenten met leerlingen vrijaf: 
 14 september Studiedag Dalton   2 uur   1-8 
 12 november  Studiedag Dalton   2 uur   1-8 
 04 december  Sinterklaas mi.      2 uur    5-8 
 10 febr. Groot werkmoment    3,75 uur   1-8 
 11 febr. Groep 1:1 dag            5,50 uur   1 
 23 juni   Groot  werkmoment        2 uur    1-8 
 17 mei   Studiedag Dalton       5,50 uur   1-8 
 
Door bovenstaande vakantie – en schooltijdenregeling voldoen we aan de wettelijke eisen voor de 
verplichte onderwijstijd, namelijk:groepen 1 t/m 8 7520 uur. 
 
Urenberekening per groep 2015-2016 
 

 
Cohort 

 
Gr. 8 

 
Gr.7 

 
Gr. 6 

 
Gr. 5 

 
Gr. 4 

 
Gr. 3 

 
Gr. 2 

 
Gr. 1 

08-09  779,75        

09-10  921,25 779,75       

10-11  918,00 918,00 770,50      

11-12  944,50 944,50 944,50 804,50     

12-13  999,50 934,50 934,50 934,50 788,00    

13-14 1012,00 1012,00 935,00 935,00 935,00 795,00   

14-15  998,85 998,85 998,85 922,85 922,85 922,85 786,35  

15-16 1010,75 1010,75 1010,75 1010,75 932,75 932,75 932,75 783,25 

Totaal 7584,60 6598,35 5604,30 4607,60 3578,60 2650,60 1719,10 783,25 

 
 
 

9.3 Hoe laat op school.  
 

Alle leerlingen mogen ‘s morgens vanaf 8.20 uur naar binnen. 
De leerlingen van groep 1 t/ m 8 gaan naar de klas 
om te lezen, te werken aan de taakbrief  
of extra instructie te ontvangen. 
Om 8.30 uur beginnen de lessen. 

 
 
9.4 Schoolverzuim. 
 
In onze school wordt in elke groep aan het begin van de ochtend de aanwezigheid van alle leerlingen 
gecontroleerd en worden eventuele verzuimen genoteerd.  
Eventuele onrechtmatige verzuimen dienen bij de leerplichtambtenaar te worden gemeld. 
Bij ziekte e.d. dient de school hiervan telefonisch op de hoogte gebracht te worden 
(liefst voor het begin van de lessen).  
 
Betreft het een langdurige ziekte, dan kan in overleg met de leerkracht van uw kind  
voor aangepaste hulp en leerstof worden gezorgd, zodat uw kind niet te ver achterop raakt. 
Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de school zo spoedig mogelijk informeren bij de ouders. 
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9.5 Verlofregeling. 
 
 

Algemeen 
 
Alle verlofaanvragen dienen schriftelijk bij de school te worden ingediend via een aanvraagformulier 
dat verkrijgbaar is bij de directie. 
 
Spelregels verlof buiten de schoolvakanties 
 
Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen 
- vakantieverlof en  
- verlof wegens gewichtige omstandigheden. 
 
 
Vakantieverlof 
 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient 
minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
indien:  
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 
een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 
schoolvakantie mogelijk is. 
 
Dit verlof mag : 
 eenmaal per schooljaar worden verleend 
 niet langer duren dan twee weken 
 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 
 
 
 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden;  
 
tien schooldagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per 
schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 
 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
 voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 
 voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten 

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

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

 bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school; 
 bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- 

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

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

 voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof. 

 

meer dan tien schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van 
de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van 
tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 
leerling te worden voorgelegd. 
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Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: 
de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen 
overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie 
betreffende een van de gezinsleden. 
 
Waarschuwing 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 
houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 
 
Informatie 
Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school 
of de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser, dhr. L. Vermeulen tel. 0541-588111 
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10. Allerlei 
 
 

10.1 Huiswerk. 
 
We geven alleen huiswerk mee, als daarmee een zinvol doel voor ogen staat. Dat kan in de onderbouw   
( groep 3 en 4) leesstof zijn of gericht rekenwerk. 
In de bovenbouw bestaat het huiswerk uit het leren van proefwerken (aardrijkskunde, natuur en 
geschiedenis), het voorbereiden van spreekbeurten en gericht (incidenteel) reken - of taalwerk.  
Wij zijn er geen voorstander van om zwakke leerlingen te overladen met huiswerk, omdat de uitwerking 
dan doorgaans averechts is. 
 
 

10.2 Met de fiets naar school.  
 
Alleen de kinderen die buiten de wijk wonen mogen de fiets meenemen naar school.  
Als er bijzondere redenen zijn, dat iemand de fiets toch bij zich moet hebben, wilt u dit dan even laten 
weten op school. 

 
 
10.3 Verhuizing. 
 
Wilt u bij verhuizing een adreswijziging naar de school sturen? 

 
10.4 Diefstal – vermissing. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering van school (zie blz. 10) dekt niet het risico van aansprakelijkheid voor 
schade bestaande uit, veroorzaakt of voortvloeiend uit diefstal, vermissing of verwisseling van kleding of 
andere zaken.  
Geef de kinderen daarom geen kostbare spullen mee naar school zoals dure gymschoenen, mobiele 
telefoons etc. 
In de winter hadden we graag dat wanten en handschoenen aan de jassen worden vastgemaakt. Dit ter 
voorkoming van diefstal en vermissing. 
Voor groep 1 en 2 is het nodig dat de namen in de laarzen en jassen worden gezet. Ook op bekers en 
eten is dit gemakkelijk. 
Wordt er toch kleding vermist, dan kunt u op school even vragen of het gevonden is. 

 
 
10.5 Jeugdtijdschriften. 
 
De school geeft gelegenheid om kennis te maken met diverse  
jeugdtijdschriften. Aan het begin van het schooljaar worden de 
informatiefolders in alle groepen uitgedeeld. 
 
 
10.6 Verjaardagen 
 
Cadeautjes. 
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen aan het begin van het schooljaar een briefje mee,  
waarop de naam van oma, opa, mama en papa staan. 
U kunt daarachter de verjaardagsdatum invullen en het briefje aan uw kind meegeven. 
Ook voor bruiloften kunnen er cadeautjes gemaakt worden als dit tijdig wordt doorgegeven. 
 

Wensjes groep 3 en 4. 
Als de kinderen een wensje willen maken voor oma, opa, mama of papa dan hebben de leerkrachten 
graag 1 week van tevoren een briefje. 
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Verjaardagen kinderen / leerkracht. 
Als uw kind jarig is, mag het ’s morgens op school trakteren. 

Het liefst zo gezond mogelijk. 

Als de leerkracht van groep 1, 2, 3 of 4 jarig is mogen de kinderen een kleinigheid geven. 
Bijvoorbeeld een mooie tekening of een ander (zelfgemaakt)  cadeautje. 
 
 

10.7 Bewegingsonderwijs 
 
De kinderen uit groep 1 en 2 spelen in de speelzaal ook op gymschoenen.  
Om een en ander vlot te laten verlopen, adviseren we gymschoenen ZONDER VETERS.  
Balletschoenen zijn erg handig. 
Graag de naam in de schoenen zetten! 
 
Voor de groepen 3 t/ m 8  is de volgende kleding gewenst:  
korte broek met T-shirt of een gympakje.  
Het dragen van gymschoenen (eventueel met sportsokken) is verplicht.  
Na de gymles is douchen mogelijk vanaf groep 4. 
 
 

10.8 Afval. 
 
Ter wille van het milieu en ter bevordering van het milieubewustzijn 
bij de kinderen, worden papier - en andere afvalproducten gescheiden ingezameld. 
Ook kunnen op school oude batterijen worden ingeleverd. 

                              
 
10.9 Schoolfotograaf 
 
Een keer per jaar komt een schoolfotograaf alle kinderen fotograferen. 
U wordt hiervan enkele dagen vooraf in kennis gesteld. 
U bent niet verplicht tot het kopen van foto’s. 

 
 
10.10 Sponsoring. 
 
Voorwaarde bij sponsoring is, dat het onderwijsleerproces niet beïnvloed mag worden. 
De mogelijk te ontvangen gelden zullen ten dienste komen aan onderwijsmaterialen voor de leerlingen. 
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11. Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers 
 
 
 
Concierge: 
Jan Poorthuis                              
 
 
Schoolschoonmaak: 
Mevrouw Sabine Busscher en Karin Olde Heuvel 
 
 
Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO) 
Voorzitter:            de heer M. Hulshof  (voorzitter@skolo.nl) 
Secretaris:           de heer H. Berkhout 
Penningmeester:  de heer J. Rouing 
 
           
Bestuursbureau S.K.O.L.O:  
Postbus 46 
7580 AA Losser 
tel. 053- 5364271 
bureau@skolo.nl 
www.skolo.nl      
secr. Mevr. A. Spijker- Spronk 
  
    
Rijksinspectie van het onderwijs 
Postbus 10048 
8000 GA  Zwolle 
Tel: 038- 4229299 
 
 
Schoolarts:  
www.ggdtwente.nl 
Tel: 0900-3338889 
 
 
Gemeente Losser 
ambtenaar Leerplichtzaken 
De heer L. Vermeulen 
Tel. 0541- 588111 
 
 
Advies- en meldpunt kindermishandeling 
Veilig thuis Twente 
Bornsestraat 5, 
7556 BA Hengelo 
088-8567952 
info@veiligthuistwente.nl  
 

mailto:voorzitter@skolo.nl
mailto:bureau@skolo.nl
http://www.ggdtwente.nl/
mailto:info@veiligthuistwente.nl
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Centrum voor Jeugd en gezin 
Diepenbrocklaan 39 
7582 CX Losser 
053-2030105 
info@cjglosser.nl 
www.cjglosser.nl 
 
 
Kindertelefoon: 0800- 0432 ( gratis) 
 
 
Platform voor onderzoek en Advies 
Larikslaan 11, 
7572 DE Oldenzaal 
Tel. 0541.627010 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@cjglosser.nl
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12. Formulier  "Instemming met schoolgids" 
 

 
 

   School: Basisschool de Wegwijzer 
   Adres:   Sperwerstraat 1 
   Postcode/ plaats: 7581 EP Losser 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

VERKLARING 
 
 
  Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met de 
                van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016 geldende schoolgids van deze school. 
 
 Namens de M.R.:  
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Formulier “ Vaststelling van de schoolgids” 
 
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de schoolgids  
voor het schooljaar 2015- 2016 vastgesteld. 
 
                                                                              Namens het bevoegd gezag: de heer Ben Gengler 
                                                                                                                            algemeen directeur 
 

 

  
 

Een getekend exemplaar van de schoolgids is op school aanwezig. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De schoolgids staat gepubliceerd op onze website 
www.wegwijzerlosser.nl 
 
Deze schoolgids wordt jaarlijks uitgedeeld aan: 
- ouders die hebben aangegeven dat ze graag een papieren exemplaar willen hebben 

- bij inschrijving van een leerling.                                                                                                                                   
 

 

http://www.wegwijzerlosser.nl/

