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JAARKATERN 2022-2023

In dit jaarkatern informeren wij u graag over de actuele en praktische zaken in aanvulling op onze schoolgids. U vindt hierin achtereenvolgens:
1. Personeel: groepen & taken, 2. Schooltijden, vakanties en vrije dagen, 3. resultaten van ons onderwijs. 4.  Jaardoelen 2022-2023. 5. Aanvulling schoolgids 
6. Ouders als partners van de school. 7. Belangrijke telefoonnummers. Bij vragen of opmerkingen, loop gerust binnen!

1 Personeel: wie werken er op school 

Directie
Michelle Homburg- Nijhof, directeur 053-5360757
Daniële Ossenvoort, plaatsvervangend directeur

Leerkrachten
Marlyn Asbreuk
Ans ten Berge
Mienke Gosselt
Kim Haslinghuijs
Sandra Kaalverink
Marvin Klunder
Linda Kwast
Irma Lenderink
Daniële Ossenvoort
Simone Paalhaar
Annette Pol
Amber Schopman

Onderwijsassistente
Monique Hoeve
Selina Eulderink
Nicol Kienhuis

Huishoudelijk medewerkster
Karin Strijker

Conciërge
Jan Poorthuis

Daltoncoördinator
Marvin Klunder

Bouwcoördinatoren
Marlyn Asbreuk (BB)
Simone Paalhaar (OB)

Intern vertrouwenspersoon
Sandra Kaalverink

Anti-pestcoördinator
Irma Lenderink

Leescoördinator
Sandra Kaalverink

Coördinator ICT
Marlyn Asbreuk

BHV-ers
Marvin Klunder
Linda Kwast
Jan Poorthuis

Rekencoördinator
Marlyn Asbreuk

Verrijkingsgroep
Marlyn Asbreuk

Taalondersteuning
Monique Hoeve

Interne begeleiding
Daniële Ossenvoort

Vakleerkracht gymnastiek
Thomas Groeneveld 



Schooljaar 2021-2022 maandag dinsdag woensdag Donderdag vrijdag

Groep 1-2 a Simone Simone Simone Irma Irma

Groep 1-2 b Kim Kim Kim / Ans (om de week) Ans Ans 

Groep 3 Sandra Sandra Sandra Sandra Annette 

Groep 4 Amber Amber Daniële Amber Amber

Groep 5-6 Linda Mienke Linda Linda / Mienke Mienke

Selina Selina Selina Nicole Selina

Groep 7 Marvin Marvin Marvin Marvin Marlyn + LIO Jennifer

Groep 8 Marlyn Marlyn Marlyn Marlyn + LIO Jennifer Marlyn + LIO Jennifer

2. Schooltijden, vakanties en vrije dagen
Schooltijden
Maandag   Alle groepen:  8.30-14.00 uur
Dinsdag   Alle groepen:  8.30-14.00 uur
Woensdag   Alle groepen:  8.30-14.00 uur
Donderdag   Alle groepen:  8.30-14.00 uur
Vrijdag  Alle groepen:   8.30-14.00 uur

Op De Wegwijzer hebben we gekozen voor een continurooster. Dit houdt in dat we een korte middagpauze hebben waarbij de kinderen op school blijven. 
De kinderen nemen hun eigen lunch mee en dat eten en drinken ze samen tussen de middag en wordt er vervolgens buiten gespeeld.

Gymrooster
Maandag:   08.30-09.20 Groep 8 
De Fakkel  09.20-10.10  Groep 7
  10.10-11.00  Groep 5/6 
  11.00-11.50  Groep 3/4 

Woensdag:  09.20-10.10  Groep 7
De Fakkel  10.10-11.00 Groep 8
  12.30-13.10  Groep 4 
  13.10-14.00  Groep 5/6



Werk-studiemomenten, leerlingen zijn vrij: 
Woensdag 5 oktober    12.00 vrij
Vrijdag 14 oktober    hele dag vrij
Donderdag 9 februari    12.00 vrij
Dinsdag 30 mei             hele dag vrij
Dinsdag 20 juni     12.00 vrij

Alle data zijn opgenomen in de kalender in Social Schools. 
Bij vakantie-en schooltijdenregeling proberen we te voldoen aan de wettelijke 
eisen voor de verplichte onderwijstijd. Deze bedraagt voor de groepen 1 tot en 
met 8 samen minimaal 7520 uur.

Hoe laat op school?
Alle leerlingen mogen om 8.20 uur naar binnen. In de klas kan alvast worden
gelezen of worden gewerkt aan andere vakgebied of de taak. De lessen 
beginnen om 8.30 uur. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van 
ouders dat onze kinderen op tijd in de klas zijn. 

Vakantieregeling 2022-2023  Vanaf t/m 
Herfstvakantie 17 oktober 21 oktober 
Kerstvakantie 26 december 6 januari 
Carnaval 20 februari 21 februari
Voorjaarsvakantie 27 februari 3 maart 
Pasen  10 april

Meivakantie 27 april 5 mei
Hemelvaart 18 mei 19 mei
Pinksteren 29 mei

Zomervakantie 24 juli 1 september



3. Resultaten van ons onderwijs

Hieronder is een tabel te zien met het verloop van onze citoscores van de afgelopen jaren. 

De uitstroomgegevens van de laatste jaren van groep 8:

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gem. standaardscores ‘De Wegwijzer’ 530,5 537,3 535,3 537,5 533,4 Geen eindcito 
door covid-19 533,2 535,3



Jaardoelen De Wegwijzer 
2022 - 2023

Missie: waar we voor staan!
De Wegwijzer helpt onze kinderen de wereld van morgen vol geluk 
en vertrouwen tegemoet te treden.

Onze kinderen ontwikkelen zich optimaal, worden uitgedaagd en 
voelen zich begrepen. De kinderen op de Wegwijzer gaan met plezier 
naar school en verbreden hier hun horizon.

Onze kernwaarden:
• samenwerken  • talent
• zelfstandigheid  • lef
• vrijheid   • reflectie
• effectiviteit  • verantwoordelijkheid

Visie: 
Bij ons op De Wegwijzer willen we dat iedereen zich welkom en 
prettig voelt en zichzelf kan zijn. Met de daltonkernwaarden geven 
wij richting  

Ambities: waar we voor gaan
Ook komend jaar zijn effectiviteit, eigenaarschap en talentontwik-
keling leidende ambities. We maken het krachtig leerbaar zichtbaar: 
binnen onze school is te zien wat, waarom en hoe wij, kinderen en 
collega’s leren. Deze ambities werken we uit onder de drie pijlers 
onderwijs, personeel & organisatie en bedrijfsvoering. 

De Wegwijzer gaat van dromen naar doelen door te werken aan de volgende punten:
1. We hebben tevreden en betrokken leerlingen, ouders en medewerkers.
2. Onze wegwijzernorm en eindtoets zijn op niveau.
3. Inzicht óp en inzet ván ieders talenten.
4. Vanuit vakmanschap verbinding leggen binnen en buiten de organisatie.
5. We bieden krachtig taal-, lees- en rekenonderwijs.
6. We hebben wereldoriëntatie en burgerschap onderwijs van nu.  
7. We bereiden het schoolplan met bouwstenen sterk fundament, 
 vitaliteit en noaberschap voor.



5. Aanvulling schoolgids  
Onze gehele schoolgids is te downloaden op www.wegwijzerlosser.nl en voor wie wenst is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij directie. Hieronder enkele aanvullingen op onze 
schoolgids 2019-2023:
• SOCIAL SCHOOLS: Voor actuele data, ziekmeldingen, nieuwsbrieven en verlofaanvragen verwijzen wij u naar de functies binnen social schools. Bij vragen of onduidelijkheden   
 hierover graag even contact zoeken met de eigen groepsleerkracht.
• HUISWERK: Aankomend jaar kan het zijn, naar aanleiding van het jaar waarin we veel uitval hebben gehad, dat wij ouders nadrukkelijk vragen om thuis mee te denken over het  
 maken van huiswerk en/of spelen van spelletjes of extra inzet/aandacht voor leesonderwijs. 
•  CAMERA’S: ons schoolgebouw is met de komst van een voetbalveld voor school voorzien van drie beveiligingscamera’s. Bij overtredingen en vernielingen zullen beelden worden  
 gedeeld met de politie. 
•  VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE:  Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage worden extra activiteiten zoals een schoolreisje, kamp groep 8 en het 
 sinterklaasfeest georganiseerd. Deze activiteiten zijn voor kinderen én school waardevol en belangrijk in het samen school zijn. Kinderen worden niet uitgesloten van deelname  
 als deze bijdrage niet betaald wordt. Dit is bij wet vastgelegd. Indien blijkt dat de ouderbijdrage door veel ouders niet wordt betaald, kan dit gevolgen hebben voor de activiteiten die  
 school samen met de ouderraad organiseert. Aankomend jaar zal dit wederom de aandacht vragen voor team, MR en OR. We houden u op de hoogte.  
•  CODE ROOD: Er is een protocol opgesteld hoe te handelen bij code rood bij extreme weersomstandigheden. 
•  SCHOOLAANWEZIGHEID: Komend jaar zullen wij werken aan schoolaanwezigheid. Deze term gaan we hanteren in plaats van verzuim/(onge)oorloofd verlof.  
•  TOELATINGSBELEID: Het toelatingsbeleid van onze school is erop gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen, toelaten, De onderwijs  
 behoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die o.a. in het schoolondersteuningsprofiel zijn aangegeven. Uitkomst van deze toetsing kan zijn dat wij uw  
 kind wel of niet toelaten. Bij toelating wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school. Indien wij niet toelaten zullen wij u verwijzen of adviseren voor een andere school. 
 Worden kinderen aangemeld waarbij ouders (of de huidige school) zorgen aangeven? Dan zullen we samen met de ouders en externen (b.v. Onderwijs Ondersteuning Centrum) de  
 onderwijsbehoeften in kaart brengen waarna we besluiten of het onderwijs wat wij op onze school kunnen bieden passend is of passend te maken is voor uw kind.  
 Het kan ook zijn dat wij vanwege de groepsgrootte of de huidige samenstelling van de groep niet kunnen overgaan tot toelating. 

6. Ouders als partner  
Wij zijn trots op onze ouderbetrokkenheid. Zo zijn er initiatieven als klusouders, halversiering, oud papier-ouders etc. Zonder onze ouders kunnen we onze school niet draaien. 
Bij interesse bij een van de genoemde: graag opgave bij directie of ouderraad. Samen op weg!

MR  Onze MR is samengesteld uit twee ouders (Mark Ekkelboom en René Hazekamp) en twee personeelsleden (Simone Paalhaar en Linda Kwast).
GMR  In de GMR wordt De Wegwijzer vertegenwoordigd door een personeelslid (Irma Lenderink) en een ouder uit de MR (Mark Ekkelboom). 
OR  Voorzitter:  Renate Mulder 
 Secretaris:  Daphne Jongedijk 
 Penningmeester:  Lieke Nijenhuis

VERKEERSOUDER 
Sonja Hutten (aanspreekpunt)



Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO)
Het bevoegd gezag van onze school is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Over-
dinkel (SKOLO). Onder dit bestuur ressorteren vijf basisscholen: Pax Christi, Veldzijde,  
De Verrekijker, De Martinus en De Wegwijzer. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 
de stichting en bestaat uit een toezichthoudend bestuur en een directeur-bestuurder.
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder.  
Het bestuursbureau van de stichting ondersteunt de scholen op alle beleidsterreinen. 
Het ObT (Onderwijs Bureau Twente) verleent zowel aan de scholen als aan de stichting 
financiële en administratieve ondersteuning.

De directeur-bestuurder van SKOLO is Robert Everink, bereikbaar via het bestuursbu-
reau 053 5364271 of reverink@skolo.nl. De voorzitter van het bestuur is bereikbaar via 
voorzitter@skolo.nl. Voor meer informatie over het bestuur en de bezetting van het 
bestuursbureau verwijzen wij u naar onze website skolo.nl

Rijksinspectie van het Onderwijs
Kantoor Zwolle
Postbus 10048, 8000 GA Zwolle
Tel. 038-4257820
Landelijk nummer 088-6696060
pozwolle@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

GGD Regio Twente afdeling Jeugdgezondheidszorg
Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede
Tel. 0900-3338889
www.ggdtwente.nl
Schoolarts mevr. J. Sprakel
Schoolartsassistente mevr. D. Essink
Schoolverpleegkundige mevr. L. Oude Vrielink 

Vertrouwenspersoon SKOLO
Buro Overbeek
Mevr. A. Overbeek
Postadres: Lobbenslaghorst 8, 7531 MB  Enschede
Bezoekadres: Jan Tinbergenstraat 240, 7559 ST Hengelo (Campus Business Center)
www.burooverbeek.nl
info@burooverbeek.nl
Tel.06-30642568

Leerplichtambtenaar
Mw. A. Rollema 
Tel: 0541 - 588376  
Ganzenmarkt 1
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Advies en meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld
VEILIG THUIS OVERIJSSEL REGIO TWENTE
Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
T. 0800-2000
Advies en steunpunt huiselijk geweld
Tel: 0800-9333333

Kindertelefoon
0800-0432 (gratis)
0546-823232

Onderwijstelefoon
0800-1608   Ma t/m vrij van 12.00 uur-17.00 uur (gratis)
De onderwijstelefoon luistert, informeert en adviseert.

Samenwerkingsverband Twente oost PO
www.swvtwenteoostpo.nl

7. Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers 



School: De Wegwijzer Adres: Sperwerstraat 1 Postcode/plaats: 7581 EP Losser

Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van de bovengenoemde school in te stemmen met de schoolgids jaarkatern voor schooljaar 2022 - 2023. 

Namens de MR: Mevr. S. Paalhaar   Handtekening:        Datum: 

Hierbij verklaart het schoolbestuur van SKOLO in te stemmen met de schoolgids jaarkatern voor schooljaar 2022 - 2023.                

Namens schoolbestuur:  Dhr. Robert Everink  Handtekening:        Datum: 

Bijlage: Instemming schoolgids jaarkatern schooljaar 2022 − 2023


