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VOORWOORD

Hierbij	presenteren	wij	u	met	trots	onze	nieuwe	schoolgids	van	daltonschool	De	Wegwijzer	voor	de	komende	
schoolperiode	2019-2023.	We	willen	u	in	deze	gids	graag	informeren	over	de	organisatie	en	doelstellingen	van	
ons	onderwijs.	Deze	informatie	gaat	over	het	onderwijsaanbod,	de	zorg	voor	de	leerlingen	en	het	contact	tussen	
ouders	en	de	school.	Jaarlijks	wordt	er	een	katern	toegevoegd	om	alle	informatie	over	praktische	zaken	als:	sa-
menstelling	van	het	team,	vakanties,	studiedagen	en	de	ouderbijdrage	actueel	te	houden.	

Op	onze	website	www.wegwijzerlosser.nl kunt	u	deze	schoolgids	vinden	en	aanvullende	informatie.	Voor	ouders	
waarvan	hun	kind	of	kinderen	al	naar	De	Wegwijzer	gaat	(gaan),	hopen	wij	dat	u	na	het	lezen	van	deze	schoolgids	
een	goed	beeld	heeft	hoe	de	school	vorm	en	inhoud	geeft	aan	het	onderwijs.

Bent	u	als	ouder	op	zoek	naar	een	basisschool	voor	uw	kind,	dan	hopen	wij	dat	u	door	het	lezen	van	deze	gids	
een goede indruk krijgt van de school. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en rond-
leiding.	U	kunt	een	afspraak	maken	door	te	bellen	naar	053-5360757.	

Heeft	u	nog	vragen	of	suggesties	na	het	lezen	van	onze	schoolgids,	neemt	u	dan	contact	met	ons	op.

Hartelijke	groeten,

namens ons hele team

Michelle	Homburg-	Nijhof
Daniële Ossenvoort
Directie KBS De Wegwijzer
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1. ONZE SCHOOL

1.1 Onze school
Basisschool De Wegwijzer
Sperwerstraat 1
7581EP Losser
Tel:		 	 053-5360757
E-mail:	 	 wegwijzerlosser@skolo.nl
Website:		 www.wegwijzerlosser.nl

KBS	De	Wegwijzer	is	een	daltonschool	waar	gewerkt	wordt	vanuit	de	kernwaarden	zelfstandigheid,	verantwoor-
delijkheid,	samenwerken	en	reflectie	met	daarbij	het	motto:	Samen	op	weg!	Het	enthou- 
siaste	team	ontwikkelt	graag	onderwijs	dat	kinderen	meer	meegeeft	dan	het	alleen	goed	kunnen	lezen,	schrijven	
en	rekenen.	In	de	ochtend	staan	de	basisvakken	centraal.	In	de	middag	is	er	veel	ruimte	voor	creativiteit,	(ontdek-
ken	van)	talent	en	wereldoriëntatie.	De	Wegwijzer	heeft	een	continurooster,	waarbij	de	leerlingen	op	woensdag	
alleen de ochtend naar school gaan.

Bestuur
Onze	school	valt	onder	het	bevoegd	gezag	van	de	Stichting	Katholiek	Onderwijs	Losser	en	Overdinkel	(SKOLO).	
Onder	dit	bestuur	vallen	in	totaal	vijf	basisscholen:	Pax	Christi,	De	Martinus,	De	Verrekijker,	Veldzijde	en	De	Weg-
wijzer.	Algemeen	directeur	van	de	stichting	is	dhr.	Robert	Everink.	

Schoolleiding
Directie:		 Michelle	Homburg-	Nijhof	(directeur)	
	 	 Daniële	Ossenvoort	(plaatsvervangend	directeur	en	interne	begeleider)

1.2	 Situering	van	de	school
Daltonschool	De	Wegwijzer	is	een	ondernemende	katholieke	basis-
school	gevestigd	nabij	het	centrum	van	Losser.	De	school	zit	sinds	
1968	aan	de	Sperwerstraat	1	en	tegenover	de	school	bevindt	zich	een	
grote parkeerplaats. Dagelijks gaan er zo’n 135 leerlingen naar deze 
school,	verdeeld	over	6	groepen.	Veruit	de	meeste	leerlingen	die	naar	
De Wegwijzer gaan wonen in de omliggende wijk maar er komen ook 
een	aantal	kinderen	vanuit	Gronau	en	de	Lutte	naar	onze	school.		

Calimero,	onderdeel	van	Kinderopvang	Losser	BV,	verzorgt	bij	ons	
op	de	locatie	de	Voor-	en	vroegschoolse	educatie	(VVE	)	en	
peuteropvang.
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1.3 Missie en Visie 
Missie:	waar	we	voor	staan
De Wegwijzer helpt onze kinderen de wereld van morgen vol geluk en vertrouwen tegemoet te treden. Onze kin-
deren ontwikkelen zich optimaal, worden uitgedaagd en voelen zich begrepen. 
De kinderen op de Wegwijzer gaan met plezier naar school en verbreden hier hun horizon. 

Samen	op	weg: het team, ouders en partners van de school werken samen aan een school die goed en toekomst-
gericht	onderwijs	biedt	aan	onze	kinderen,	zodat	zij	optimaal	tot	bloei	komen.

Visie:	waar	we	voor	gaan
Bij	ons	op	De	Wegwijzer	willen	we	dat	iedereen	zich	welkom	en	prettig	voelt	en	zichzelf	kan	zijn.	Met	de	dalton-
kernwaarden:	samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en reflectie	geven	wij	richting	aan	
onze	aanpak	in	de	dagelijkse	praktijk.	

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
Vrijheid	en	verantwoordelijkheid	zijn	in	onze	ogen	onlosmakelijk	aan	elkaar	verbonden.	Het	Daltononderwijs	ziet	
een	kind	als	een	persoon	die	zelf	mag	en	kan	kiezen	en	zelf	verantwoordelijkheid	draagt	voor	deze	keuzes.	Wij	
willen	bereiken	dat	de	kinderen	zich	eigenaar	voelen	van	hun	eigen	leerproces,	waarbij	de	leerkracht	natuurlijk	
altijd	nabij	is.		

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid	betekent	voor	ons	onderwijs	dat	kinderen	leren	zelfstandig	te	werken,	zelf	keuzes	maken	en	
zelfstandig	problemen	oplossen.	Kinderen	nemen	kunnen	zelfstandig	functioneren	binnen	de	maatschappij.	Wij	
willen	bereiken	dat	kinderen	zich	trots	voelen	op	wie	zij	zijn	en	op	wat	zij	kunnen.	

Samenwerken
Zelfstandigheid	en	vrijheid	is	een	groot	goed,	maar	we	hebben	elkaar	ook	nodig.	Om	elkaar	te	steunen	en	van	
elkaar	te	leren.	Samen	kom	je	verder.	Wij	vinden	het	belangrijk	dat	kinderen	leren	samenwerken	binnen	de	eigen	
groep	maar	ook	buiten	de	eigen	groep.	

Reflectie
Door	na	te	denken	over	wat	je	gaat	doen,	wat	je	aan	het	doen	bent	of	over	wat	je	hebt	gedaan,	leer	je	over	je	
eigen	gedrag	en	dat	van	anderen.	Je	leert	jezelf	en	anderen	begrijpen.	Wij	helpen	kinderen	hierdoor	te	groeien:	
ze	weten	zo	beter	wat	ze	zelf	kunnen	en	hoe	ze	met	de	ander	om	moeten	gaan.	

Borging
Deze kernwaarde gaat over het vastleggen en uitvoeren van de genoemde kernwaarden. Voor de kinderen en 
ouders	zal	dit	wellicht	minder	zichtbaar	zijn.	Wij	zijn	er	als	team	samen	verantwoordelijk	voor	om	kinderen	stap	
voor	stap	te	laten	groeien.	Maar	ook	zelf	werken	we	aan	het	borgen	en	verbeteren	van	de	onderwijskwaliteit.	
Een	ononderbroken	leerlijn	van	groep	1	tot	en	met	8	is	ons	doel.	
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1.4 Pedagogisch handelen
Onze	Gelukswijzer
Op	De	Wegwijzer	vinden	we	het	belangrijk	dat	er	een	goede	sfeer	
heerst	tussen	de	leerkrachten	en	leerlingen,	tussen	de	leerlingen	on-
derling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch 
klimaat	vormt	de	solide	basis	voor	het	optimaal	leren	en	ontwik-
kelen. Gezamenlijk nemen we onze verantwoordelijkheid voor het 
welbevinden	van	de	leerlingen	en	voor	de	zorg	voor	ons	gebouw	en	
de schoolomgeving. 

We geven ons pedagogisch klimaat vorm met een heldere Dalton-
aanpak	voor	het	stimuleren	van	een	positieve	en	veilige	sfeer	in	de	
school.	We	hebben	duidelijke	gedragsverwachtingen	geformuleerd	aan	de	hand	van	‘onze	gelukswijzer’	voor	de	
verschillende	ruimtes	in	de	school	en	maken	die	zichtbaar	in	woord	en	beeld.	Aan	het	begin	van	het	schooljaar	
starten	we	met	gouden	weken,	om	een	positieve	groepsvorming	te	stimuleren.	Na	de	kerstvakantie	nog	een	
zilveren	week,	en	na	de	meivakantie	een	bronzenweek	met	opnieuw	specifieke	aandacht	voor	de	goede	sfeer	in	
de groep en school.

Daltononderwijs
Vanaf	schooljaar	2017-2018	zijn	wij	officieel	een	daltonschool.	Daltononderwijs	is	een	onderwijsvorm	waarbij,	ten	
opzichte	van	‘normaal	onderwijs’,	de	inhoud	van	de	leerstof	niet	anders	is.	Onze	leerlingen	leren	hetzelfde	als	op	
elke	andere	school.	Wat	wel	anders	is,	is	de	wijze	waarop	deze	leerstof	wordt	aangeboden.	Naast	het	bijbrengen	
van	kennis	en	vaardigheden	komen	daarbij	ook	bijvoorbeeld	de	begeleiding	naar	volwassenheid	en	de	voorberei-
ding op de maatschappij duidelijker aan de orde. 

De	daltonwerkwijze	is	gebaseerd	op	de	ideeën	van	de	Amerikaanse	Helen	Parkhurst	(1887	
1973).	De	werkwijze	is	echter	in	de	loop	der	jaren	steeds	verder	verfijnd	en	gemoderniseerd.	Elke	daltonschool	
heeft	de	mogelijkheid	om	zelf	het	onderwijs	vorm	te	geven	en	accenten	te	leggen,	maar	er	wordt	wel	uitgegaan	
van zogenaamde kernwaarden.

De	daltonkernwaarden	zijn:	
•	 zelfstandigheid
• samenwerken
• verantwoordelijkheid
•	 reflectie
•	 effectiviteit	en	borging

Een	belangrijk	hulpmiddel	in	daltononderwijs	is	`de	taak`:	kerntaken,	keuzetaken,	dagtaken,	weektaken:	leerlin-
gen	krijgen,	naarmate	ze	zich	ontwikkelen	en	ouder	worden,	steeds	meer	verantwoordelijkheid	over	hun	eigen	
leeractiviteiten.	Klassikale	en	individuele	momenten	wisselen	elkaar	daarbij	af.	Op	onze	vindt	u	meer	informatie	
over	het	daltononderwijs.	Hier	treft	u	ook	het	daltonhandboek	aan.	Hierin	staat	beschreven	hoe	De	Wegwijzer	
het	daltononderwijs	vorm	geeft.	Tevens	worden	hier	de	daltonkernwaarden	in	beschreven.	Dit	dynamische	hand-
boek	wordt	regelmatig	aangevuld	en	bijgesteld.

Verantwoordelijkheid
Wij zorgen voor elkaar en 

voor de wereld om ons heen!

Zelfstandigheid
We zijn trots op wie we zijn!

Samenwerken
We spelen en 
leren samen!

Reflectie
We denken na over 

wat we doen en
       groeien hierdoor!
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Katholieke	identiteit
Wij	zijn	een	katholieke	school.	Deze	identiteit	vertaalt	zich	in	de	sfeer	binnen	de	school.	Een	sfeer	waarin	de	
kinderen	zich	veilig	voelen,	zich	geborgen	weten	en	zichzelf	kunnen	zijn.	We	hechten	aan	respect	voor	elkaar	en	
gelijkwaardigheid.	Ieder	kind	heeft	er	recht	op	om	zijn	eigen	weg	te	vinden	in	de	maatschappij	waarin	het	leeft	
en kunnen uitgroeien tot een eigen persoonlijkheid. De kinderen moeten daarin in verdraagzaamheid kunnen 
samenleven	met	kinderen	met	een	andere	opvattingen	en	overtuigingen.	Het	kind	kan	dit	op	geen	andere	wijze	
leren	dan	het	nu	al	te	oefenen.	Dit	betekent	dat	onze	school	zeker	ook	kinderen	met	een	niet-katholieke	achter-
grond	welkom	heten.	We	verwachten	wel	dat	zij	en	hun	ouders	de	katholieke	identiteit	respecteren	en	participe-
ren	in	de	lessen	levensbeschouwing.

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	kinde-
ren.	In	praktische	zin	geven	we	dit	vorm	in	onze	lessen	levensbeschouwing,	de	aandacht	voor	gebed	of	stilstaan	
bij,	en	de	schoolvieringen	en	de	gedenkhoek	die	in	de	school	aanwezig	is.	Ook	is	er	in	ieder	groep	een	plankje	
met	een	kaars	erop	voor	belangrijke	momenten.	
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2. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

2.1	 De	organisatie	van	de	school
Wij	zijn	met	een	leerlingenaantal	beneden	de	150	leerlingen	een	kleine	basisschool	maar	zijn	trots	op	onze	laag-
drempelige,	overzichtelijke	organisatie.	Wij	denken	ieder	jaar	na	over	een	effectieve	inrichting	van	onze	structuur	
en	taakverdeling.	Wij	kennen	ieder	kind	bij	naam	en	hechten	grote	waarde	aan	de	persoonlijke	benadering	van	
onze ouders/verzorgers. 

2.2	 De	groepsgrootte
Groepering
Naast	het	aanbieden	van	de	leerstof	aan	de	groep	in	zijn	geheel	hebben	de	leerlingen	de	gelegenheid	om	in	
kleine	groepen	of	in	tweetallen	(maatjeswerk)	samen	te	werken.	Het	werken	aan	de	taak	kan	zowel	individueel	
als	in	tweetallen	uitgevoerd	worden.	Vooraf	is	hierover	met	de	leerkracht	overleg	gevoerd.	Ondertussen	heeft	de	
leerkracht	tijd	om	leerlingen	die	extra	instructie	nodig	hebben	te	ondersteunen.	Het	werken	aan	de	taak	kan	in	de	
groep	plaatsvinden,	maar	ook	in	een	naastgelegen	lokaal	of	in	de	hal.	Hiervoor	dienen	leerlingen	in	het	bezit	te	
zijn van een werkpas.

De	samenstelling	en	verdeling	van	de	groepen
De	groepsverdeling,	groepsgrootte	en	samenstelling	zijn	ieder	jaar	verschillend.	We	zoeken	telkens	naar	de	opti-
male	samenstelling	van	groepen.	Dit	betekent	dat	we	in	de	praktijk	werken	met	enkelvoudige	groepen,	maar	ook	
met	combinatiegroepen.	De	groepsgroottes	(leerlingaantallen)	en	de	daardoor	beschikbare	formatie	(aantal	leer-
krachten)	hebben	hier	direct	invloed	op,	maar	vanuit	onze	daltonvisie	bieden	combinatiegroepen	ook	mogelijkhe-
den.	Gedurende	de	week	worden	combinatiegroepen	ook	gesplitst	in	enkelvoudige	groepen.	Op	die	momenten	
bieden	we	met	name	de	basisvakken	(taal	en	rekenen)	aan.	De	creatieve	vakken	en	wereldoriëntatie	zijn	juist	erg	
geschikt	voor	onderwijs	in	de	combinatiegroepen.

2.3	 De	onderwijsactiviteiten	en	verdeling	onderwijstijd
Activiteiten	voor	de	kinderen
De	wet	geeft	in	kerndoelen	aan	welke	vorming	de	basisschool	minimaal	dient	te	verzorgen.	Deze	kerndoelen	heb-
ben	betrekking	op	verschillende	vakgebieden.
De	vakgebieden	rekenen,	taal	en	lezen	vormen	de	kern	van	ons	onderwijs.	Hieraan	besteden	we	de	meeste	tijd.	
We	willen	de	kinderen	kennis	en	vaardigheden	bijbrengen.	Maar	ook	willen	we	ze	ervaringen	laten	opdoen	die	op	
passende	wijze	bijdragen	aan	hun	persoonlijke	ontwikkeling.	

In	de	vorming	van	kinderen	onderscheiden	we	de	volgende	ontwikkelingsgebieden:
• Lichamelijke ontwikkeling
• Sociale vorming
• Taalvorming
•	 Rekenen	/wiskunde
•	 Wereldoriëntatie
•	 Creatieve	vorming
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Om	de	doelstellingen	te	bereiken,	hanteren	we	diverse	methodes	en	werkwijzen.	We	houden	onze	methodes	up-
to-date.	Op	De	Wegwijzer	is	ICT	bijvoorbeeld	niet	meer	weg	te	denken.	Onze	leerlingen	gebruiken	de	computer,	
of	tablet	steeds	meer.	Bij	steeds	meer	vakken	verandert	het	ICT-gebruik	van	uitsluitend	ondersteunend	naar	volle-
dig	geïntegreerd	in	de	lessen.	Een	goed	ICT-gebruik	vergroot	de	doelmatigheid	van	het	leren.	Hiernaast	biedt	het	
gebruik	van	ICT	meer	mogelijkheden	om	zelfstandig	te	leren	en	te	werken	door	de	leerlingen.	ICT	in	het	onderwijs	
helpt	ook	bij	individuele	remediëring.

Ook	het	komend	schooljaar	maken	de	groepen	5,	6,	7	en	8	gebruik	van	zogenaamde	Snappet	tablets.	De	leerlin-
gen	kunnen	adaptief	en	op	maat	werken	aan	de	leerstof,	gekoppeld	aan	onze	methodes.	De	groepen	1,	2	en	3	
werken	met	verschillende	educatieve	apps	op	de	I-pad.	Voor	de	overige	methodes	verwijzen	wij	u	graag	naar	het	
schoolplan	2019-2023	dat	ter	inzage	ligt	bij	de	directie.	

Het	jonge	kind
In	de	kleutergroepen	wordt	gewerkt	volgens	het	principe	van	basisontwikkeling.	Basisontwikkeling	gaat	uit	van	de	
eigen ontwikkeling van kinderen. Elk kind ontwikkelt zich anders. Om zich te kunnen ontplooien moet het zich vrij 
en	veilig	voelen.	Daarom	is	de	eerste	stap	een	kennismakingsgesprek	met	school	bij	de	ouders	en	het	kind	thuis.	
Daarnaast	wordt	het	kind	vanaf	de	start	op	school	gekoppeld	aan	een	maatje	in	de	klas.	Verder	zorgen	we	voor	
genoeg	uitdaging	en	aanbod	in	de	klas.

In	de	kleutergroepen	wordt	veel	gewerkt	met	thema’s	die	aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	kleuters,	
maar	die	ook	met	nieuwe	‘werelden’	in	aanraking	komen.	Belangrijk	is	dat	alle	activiteiten	betekenis	hebben,	hoe	
speels	ook.	Kinderen	leren	dan	van	elkaar	en	met	elkaar.	De	volgende	activiteiten	zien	we	in	groep	1	en	2:
•	 Spel	en	spelen,
•	 Kringactiviteiten,	waaronder	(voor)lezen,	rekenen,	gesprekken,	muziek.
•	 Werken	met	thema’s	en	prentenboeken.
•	 Werken	met	verschillende	materialen	zoals	zand,	water,	klei,	knutsel-	en	tekenmateriaal,	
	 constructie-	en	bouwmateriaal,	speel-	en	ontwikkelingsmateriaal.
•	 Materiaal	op	weg	naar	lezen,	schrijven	en	rekenen.

De	leerkracht	heeft	een	sterk	observerende	en	stimulerende	rol,	geeft	instructie	aan	kleine	groepjes,	speelt	soms	
mee	en	kan	daar	het	onderwijs	op	afstemmen.	De	kinderen	wordt	geleerd	om	zelfstandig	keuzes	te	maken	en	
hier	gericht	mee	bezig	te	zijn.	Er	is	een	logisch	verband	tussen	basisontwikkeling	en	Dalton.	Het	zelfstandig	keuzes	
maken	en	het	plannen	van	taken	wordt	al	in	groep	1-2	geleerd.	We	doen	dit	via	een	kiesbord	en	een	planbord	die	
in	de	kleutergroepen	aanwezig	zijn.	In	de	hoeken	kunnen	kinderen	afhankelijk	van	hun	interesse	en	ontwikkeling	
spelend	leren.	Voor	het	begrijpend	luisteren	worden	in	de	onderbouw	prentenboeken	gebruikt.	Deze	worden	
herhaald	voorgelezen	door	middel	van	een	aanpak	waar	de	school	een	prijs	mee	heeft	gewonnen.	In	de	groepen	
1/2	staat	een	goed	programma	voor	fonemisch	bewustzijn	en	letterkennis.	Om	de	ontwikkeling	waar	nodig	extra	
te	stimuleren	zetten	wij	het	spel-	en	boekenplan	in.Het	Spel-	en	Boekenplan	is	een	gecombineerde	uitleen	van	
speelgoed,	spelletjes	en	boeken	voor	de	kinderen	uit	groep	1	en	2.	Het	doel	is	de	ontwikkeling	van	kleuters	te	
stimuleren	en	hier	de	ouders	bij	te	betrekken.	Daardoor	wordt	aan	ouders	de	gelegenheid	geboden	om	bewuster	
om	te	gaan	met	de	lees-	en	taalontwikkeling	van	hun	eigen	kinderen.		Door	boeken	en	speelgoed	in	de	gezinnen	
te	brengen,	krijgen	de	ouders	meer	inzicht	in	het	belang	van	spel	en	taal.	Via	boek	en	spel	wordt	de	communica-
tie	tussen	ouder	en	kind	gestimuleerd.
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2.4	 	Actief	burgerschap	en	sociale	integratie	
Het	is	bij	de	wet	geregeld	dat	scholen	voor	primair	onderwijs	dienen	bij	te	dragen	aan	de	integratie	van	de	leerlin-
gen	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	sinds	2006	zijn	verplicht	om	in	hun	onderwijs	
aandacht	te	besteden	aan	actief	burgerschap	en	sociale	integratie.	Voor	De	Wegwijzer	betekent	dit	dat	actief	bur-
gerschap	en	sociale	integratie	geen	op	zichzelf	staand	iets	is,	maar	juist	wordt	geïntegreerd.	We	zien	het	als	een	
onderdeel van de totale ontwikkeling van het kind.

Enkele	voorbeelden	waaruit	blijkt	dat	er	aandacht	is	voor	actief	burgerschap	en	sociale	integratie:
•	 het	bezoeken	van	voorstellingen,	die	door	de	Stichting	Culturele	basisvorming	Losser	zijn	georganiseerd.
• deelname aan vieringen
•	 steun	aan	het	landelijk	vastenactieproject
•	 deelname	aan	schoolreisjes	en	verschillende	educatieve	excursies
•	 afscheidsmusical	groep	8
•	 levensbeschouwelijke	lessen
•	 wereldoriëntatie
•	 activiteiten	rond	de	Kinderboekenweek
•	 het	werken	met	maatjes	en	andere	coöperatieve	werkvormen
•	 gesprekken	over	allerlei	actuele	thema`s.

Leerlingenraad
Daarnaast	heeft	De	Wegwijzer	een	Leerlingenraad	ingesteld.	In	deze	leerlingenraad	hebben	twee	leerlingen	per	
groep,	vanaf	groep	5	zitting.	Iedere	zes	weken	wordt	er	vergaderd	aan	de	hand	van	een	vooraf	opgestelde	agenda.	
De	directeur	is	bij	alle	vergaderingen	aanwezig.
•	 leerlingen	hebben	een	eigen	stem	binnen	de	schoolorganisatie
•	 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	de	nieuwe	leden	voor	de	leerlingenraad	gekozen	uit	de	groepen	5	tot	
en	met	8.	(zie	ook	onze	website,	waar	onder	meer	ook	het	reglement		ingezien	kan	worden).

2.5	 	Privacy 
Met	ingang	van	25	mei	2018	is	de	wet	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	in	werking	getreden.	
In	alle	Europese	lidstaten	geldt	dezelfde	privacywetgeving.	Informatiebeveiliging	en	privacy	(IBP)	zijn	2	belangrijke	
thema’s	in	het	onderwijs	die	een	school	moet	regelen.	Onderdeel	van	privacy	is	de	beveiliging	van	persoonsgege-
vens.	Beide	begrippen	staan	naast	elkaar	en	zijn	van	elkaar	afhankelijk.

Op	onze	school	gaan	wij	zorgvuldig	om	met	de	privacy	van	onze	leerlingen.	De	gegevens	die	over	leerlingen	gaan,	
noemen	we	persoonsgegevens.	Wij	maken	alleen	gebruik	van	persoonsgegevens	als	dat	nodig	is	voor	het	leren	en	
begeleiden	van	onze	leerlingen.	In	het	privacyreglement,	dat	is	in	te	zien	bij	de	directie,	kunt	u	precies	lezen	wat	
voor	onze	school	de	doelen	zijn	voor	de	registratie	van	persoonsgegevens.	De	meeste	gegevens	ontvangen	wij	
van	ouders	(zoals	bij	de	inschrijving	op	onze	school).	Daarnaast	registreren	leraren	en	ondersteunend	personeel	
van	onze	school	gegevens	over	onze	leerlingen,	bijvoorbeeld	cijfers	en	vorderingen.	Soms	worden	er	bijzondere	
persoonsgegevens	geregistreerd,	zoals	medische	gegevens,	als	dat	nodig	voor	de	juiste	begeleiding	van	een	leerling	
(denk	aan	dyslexie	of	ADHD).	



12    I     Schoolgids periode 2019 - 2023 

De	leerlinggegevens	en	vorderingen	van	de	leerlingen	worden	opgeslagen	in	ons	(digitale)	administratiesysteem	
Parnassys.	Dit	programma	is	beveiligd	en	toegang	tot	die	gegevens	is	beperkt	tot	medewerkers	van	onze	school.	
Tijdens	de	lessen	maken	wij	gebruik	van	digitale	leermaterialen.	Hiervoor	is	een	beperkte	set	met	persoonsgege-
vens	nodig	om	bijvoorbeeld	een	leerling	te	kunnen	identificeren	als	die	inlogt.	Wij	hebben	met	deze	leveranciers	
duidelijke	afspraken	gemaakt	over	de	gegevens	die	ze	van	ons	krijgen.	De	leverancier	mag	de	leerlinggegevens	al-
leen	gebruiken	als	wij	daar	toestemming	voor	geven,	zodat	misbruik	van	die	informatie	door	de	leverancier	wordt	
voorkomen.	Ouders	hebben	het	recht	om	de	gegevens	van	en	over	hun	kind(eren)	in	te	zien.	Als	de	gegevens	niet	
kloppen,	moet	de	informatie	gecorrigeerd	worden.	Als	de	gegevens	die	zijn	opgeslagen	niet	meer	relevant	zijn	
voor	de	school,	mag	u	vragen	die	specifieke	gegevens	te	laten	verwijderen.	Voor	vragen	of	het	uitoefenen	van	uw	
rechten,	kunt	u	contact	opnemen	met	de	leerkracht	van	uw	kind,	of	met	de	schooldirecteur.

Als	er	leerlinggegevens	worden	uitgewisseld	met	andere	organisaties,	vragen	we	daar	vooraf	de	toestemming	van	
de	ouders,	tenzij	we	volgens	de	wet	verplicht	zijn	om	die	informatie	te	verstrekken.	Dat	kan	het	geval	zijn	als	de	
leerplichtambtenaar	om	informatie	vraagt	of	als	het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	informa-
tie	nodig	heeft.	Voor	het	gebruik	van	foto’s	en	video-opnames	van	leerlingen	op	bijvoorbeeld	de	website	van	de	
school	of	in	de	nieuwsbrief,	vragen	wij	vooraf	uw	toestemming.	Ouders	mogen	altijd	besluiten	om	die	toestem-
ming	niet	te	geven,	of	om	eerder	gegeven	instemming	in	te	trekken.	Als	u	toestemming	heeft	gegeven,	blijven	
wij	natuurlijk	zorgvuldig	met	de	foto’s	en	opnames	omgaan	en	wegen	wij	per	keer	af	of	het	verstandig	is	om	het	
beeldmateriaal	te	plaatsen.	

De	privacy-bepalingen	die	van	kracht	zijn	op	onze	school	zijn	vastgelegd	in	het	modelprivacyreglement	van	SKOLO		
en	het	beleidsplan	IBP.	Tevens	kunt	u	hier	het	protocol	informatiebeveiligingsincidenten	en	datalekken	vinden.	U	
kunt	deze	beleidsplannen	vinden	op	de	website	van	onze	stichting:	www.skolo.nl
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3. PERSONEEL      

3.1 Wie werken er op school 
Voor een actueel overzicht van het personeel op De Wegwijzer verwijzen wij u naar het jaarkatern.

Directie
Michelle	Homburg-	Nijhof,	directeur.	053-5364271.	Bij	urgentie:	Tel:	06-14442250
Daniële	Ossenvoort,	plaatsvervangend	directeur	en	IB-er.

Leerkrachten       Coördinator rekenen
Ans ten Berge       Betsy Spit
Sandra Kaaalverink
Mienke Gosselt                     Coördinator ICT
Willeke Leverink       Mienke Gosselt 
Daniele Ossenvoort      
Annette	Pol	 	 	 	 	 	 	 Interne vertrouwenspersoon
Marlyn	Asbreuk		 	 	 	 	 	 	 Irma	Lenderink
Yvonne	Ros	 	 	 	 	 	 	
Sharon Selen       Anti-Pestcoördinator 
Betsy Spit       Irma Lenderink
Irma Lenderink       

Onderwijsassistenten      Leescoördinator 
Monique Hoeve        Mienke Gosselt 
Selina Eulderink 
       
Conciërge       BHV-ers 
Jan	Poorthuis	 	 	 	 	 	 	 Irma	Lenderink,	Sharon	Selen	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Ans	ten	Berge,	Sandra	Kaalverink
Daltoncoördinator      Jan Poorthuis   
Willeke Leverink                                  

Bouwcoördinator       Huishoudelijk medewerkster
Onderbouw:	Yvonne	Ros	 	 	 	 	 	 Karin		Strijker
Bovenbouw:	Marlyn	Asbreuk
                                                               
De groepsleerkracht
De	groepsleerkracht	heeft	de	verantwoordelijkheid	over	de	groep.	Deze	verantwoordelijkheid	wordt	soms	ge-
deeld	met	een	andere	leerkracht.	Dit	omdat	een	leerkracht	is	vrij	geroosterd	voor	andere	taken	binnen	de	school	
of	in	deeltijd	werkt.	We	zetten	ons	in	om	niet	meer	dan	twee	leerkrachten	voor	één	groep	te	plaatsen.	Helaas	lukt	
dit	niet	altijd,	door	cao	gebonden	afspraken	en	het	inzetten	van	extra	hulp	binnen	een	groep.
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De	onderwijsassistente
De	onderwijsassistent	ondersteunt	de	leerkracht	bij	inhoudelijke,	begeleidende,	verzorgende	en	administratieve	
taken.

De coördinator
Aanspreekpunt	voor	specifiek	onderdeel	waarbij	de	coördinator	actuele	ontwikkelingen	van	de	onderwijsorgani-
satie	bijhoudt	en	deelt.	De	coördinator	zorgt	ervoor	dat	zaken	in	samenhang	worden	geregeld.

3.2	 Vervanging	van	leerkrachten
SKOLO	is	aangesloten	bij	het	mobiliteitscentrum	OBT	in	Borne.	Van	hieruit	worden	voor	de	meeste	Twentse	
scholen	de	invalcontracten	geregeld.		Op	het	moment	dat	er	een	invaller	op	school	nodig	is,	wordt	deze	door	het	
mobiliteitscentrum	verzorgd.	Dit	kan	een	intern	teamlid	van	de	school	zijn	die	daartoe	bereid	is.	Het	kan	ook	een	
(minder)	bekende	invaller	zijn	die	vaker	op	school	invalt.	Voor	de	scholen	van	SKOLO	is	het	essentieel:
a.	 dat	er	goede	gekwalificeerde	invallers	worden	aangetrokken;
b.	 dat	er	alternatieven	binnen	de	school	zijn	indien	er	geen	invaller	kan	worden	gevonden;
c.	 dat	de	schooldirectie	en	de	IB’ers	niet	te	zwaar	belast	worden	met	invalwerk;
d.	 dat	er	geen	groepen	kinderen	naar	huis	gaan;
e.	 dat	indien	een	groep	in	het	uiterste	geval	niet	naar	school	kan	gaan,	dit	tijdig	en	goed	met	de	ouders/	 	
 verzorgers wordt gecommuniceerd.

De	kwaliteit	van	het	onderwijs	moet	gewaarborgd	worden.	De	school	kan	niet	als	“oppas”	fungeren.	Daarom	wor-
den	klassen	niet	onbeperkt	samengevoegd	of	verdeeld	over	andere	groepen.	Om	de	werkdruk	bij	het	personeel	
niet	te	groot	te	maken,	worden	personeelsleden	zonder	groep	met	specifieke	taken/functies,	zoals	directie,	IB’er,	
in	principe	niet	ingezet	om	als	invalkracht	groepen	les	te	geven,	m.u.v.	de	eerste	dag	van	ziekte.	Als	er	echt	geen	
invalmogelijkheden	zijn	of	als	de	organisatie	van	de	school	daardoor	op	het	onverantwoorde	wijze	wordt	belast,	
worden	de	kinderen	van	die	betreffende	groep	naar	huis	gestuurd.	Wat	betekent	dit	in	de	praktijk?	U	hoeft	niet	
bang	te	zijn	dat	uw	kinderen	plots	op	de	stoep	staan	of	voor	een	dichte	deur.	De	directies	proberen	zo	snel	moge-
lijk	de	ouders	hiervan	op	de	hoogte	te	stellen,	zodat	thuis	voor	opvang	gezorgd	kan	worden.	De	eerste	dag	zal	de	
school de opvang verzorgen. De evt. volgende dagen zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden.

Mocht	er	toch	geen	andere	oplossing	zijn	dan	de	betreffende	groep	thuis	te	laten	dan	volgen	we	de	richtlijnen	
van	de	hoofdinspectie	met	daarbij	de	volgende	afspraken:
•	 Alleen	in	het	uiterste	geval;
•	 In	principe	niet	de	eerste	dag;
•	 Ouders	schriftelijk	op	de	hoogte	stellen;
•	 Lesrooster	technisch	kan	het	soms	beter	zijn	om	op	opeenvolgende	dagen	verschillende	groepen	naar			
	 huis	te	sturen;
•	 De	algemene	directeur	van	SKOLO	krijgt	een	afschrift	van	de	brief	aan	de	ouders;
•	 De	inspecteur	van	onderwijs	krijgt	een	afschrift	van	de	brief	aan	de	ouders.;
•	 De	leerplichtambtenaar	ontvangt	een	afschrift	van	de	brief	aan	de	ouders.

Welke	maatregelen	kunnen	we	nemen	om	de	vervanging	zo	goed	mogelijk	te	kunnen	blijven	regelen	en	uitval	van	
lessen	te	voorkomen?	De	directie	van	de	school	ontvangt	de	invaller	en	begeleid	hem	of	haar	tijdens	de	invalpe-
riode.	SKOLO	streeft	er	naar	om	bij	aanvang	van	het	nieuwe	schooljaar	een	vast	invalteam	van	drie	personen	te	
kunnen	inzetten.	Daarmee	kan	al	een	ruim	deel	van	de	invalvacatures	worden	opgevangen.	
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3.3 Stagiaires
Onze	school	begeleidt	stagiaires	van	de	pabo	Saxion	Hogeschool	te	Deventer.	Dit	betekent	dat	gedurende	een	
bepaalde	periode	studenten	van	deze	opleiding	stage	bij	ons	lopen.	Het	aanbod	van	stagiaires	varieert	per	school-
jaar.	Hiernaast	begeleiden	we	stagiaires	van	het	ROC	Almelo.	Zij	zijn	in	opleiding	voor	onderwijsassistent.	Alle	
stagiaires	zijn	een	tot	twee	dagen	per	week	op	school,	met	af	en	toe	een	stageweek.	
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4.  KINDEREN

4.1	 Aanmelden	en	inschrijven	van	kinderen
Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders
Wanneer	u	een	school	zoekt	voor	uw	kind(eren)	dan	bent	u	vanzelfsprekend	van	harte	welkom	op	De	Wegwijzer.	
Michelle	Homburg,	directeur	van	de	school,	ontvangt	u	graag	voor	een	nadere	kennismaking	en	rondleiding	door	
de	school.	Onze	voorkeur	gaat	uit	van	een	rondleiding	onder	schooltijd.	U	kunt	zich	dan	een	goed	beeld	van	de	
school	vormen.	Uw	kind(eren)	is	natuurlijk	ook	uitgenodigd,	want	daar	draait	het	natuurlijk	om!

Wenmomenten	en	de	start	van	vierjarigen
Kinderen	die	nog	geen	vier	jaar	zijn,	krijgen	de	gelegenheid	om	gedurende	10	wenmomenten	te	wennen.	Deze	
momenten worden in overleg met de ouders gepland. We gaan van minimaal 5 wenmomenten uit. Mocht het 
kind	direct	na	de	zomervakantie	starten,	dan	is	er	voor	de	zomervakantie	een	kennismakingsochtend.	De	dag	na-
dat	het	kind	vier	jaar	is	geworden	kan	het	in	principe	starten.	Vanaf	vijf	jaar	zijn	kinderen	leerplichtig	en	moeten	
dan onderwijs volgen.

Instromen in een andere groep
Als	een	kind	van	een	andere	basisschool	komt,	krijgt	het	de	gelegenheid	om	voor	de	definitieve	start	een	dagdeel	
mee te draaien in de nieuwe groep.

Toelating
In	principe	kan	elke	ouder	het	kind	op	onze	school	aanmelden.	Respecteren	van	onze	identiteit	is	wel	een	voor-
waarde.	Bij	zeer	speciale	onderwijs	behoeftes	kan	het	zijn	dat	de	school	niet	de	goede	hulp	kan	bieden	die	het	
kind	nodig	heeft.	De	basis-	en	school	specifieke	ondersteuning	staat	beschreven	in	het	schoolondersteuningspro-
fiel.	Voor	meer	informatie	zie	hoofdstuk	`De	speciale	zorg	voor	kinderen	met	specifieke	onderwijsbehoeften`	en	
`Passend	Onderwijs`.

4.2	 Het	volgen	van	de	ontwikkeling	van	de	kinderen		
Optimale	ontwikkeling	stimuleren
We	zetten	ons	in	om	alle	kinderen	zo	optimaal	mogelijk	te	laten	deelnemen	aan	het	onderwijsleerproces.	Om	dit	
te	realiseren	en	zichtbaar	te	maken	worden	er	regelmatig	toetsen	afgenomen:
•	 toetsen	die	bij	de	methode	horen	(methode	gebonden	toetsen)
•	 Cito	toetsen	(methode	onafhankelijke	toetsen).	Dit	zijn	landelijk	genormeerde	toetsen.
•	 Viseon	(vragenlijsten	naar	het	welbevinden/sociaal	emotionele	ontwikkeling)	

Op	deze	wijze	hopen	wij:
•	 in	een	vroeg	stadium	problemen	te	onderkennen.(signaleren)
•	 de	oorzaken	te	achterhalen	(diagnosticeren)
•	 oplossingen	te	zoeken	en	een	plan	op	te	stellen	en	uitvoeren	(remediëren)
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Zijn	er	leerlingen	die	leer-	en	of	ontwikkelingsproblemen	hebben,	worden	ouders	geïnformeerd:
•	 over	de	aard	van	de	problemen
• wat er aan gedaan kan worden
• over de vorderingen/het vervolg.

Ouders en verzorgers worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind d.m.v. gesprekken door 
het	jaar	heen.	Ouders	kunnen	op	ieder	moment	een	afspraak	met	de	leerkracht	maken	om	over	de	ontwikkeling	
van	het	kind	te	praten.	Hiernaast	zijn	er	enkele	geplande	momenten:
• drie keer per schooljaar oudergesprekken
•	 ‘ouder	en	kind’	gesprekken	vanaf	groep	5
• adviseringsgesprekken groep 8

Het dalton rapport 
Het	rapport	gaat	twee	keer	per	schooljaar	mee	(	1	tot	en	met	8)	en	wel	in	februari	en	juni/juli.	De	daltonkenmer-
ken	van	ons	rapport	zijn	het	portfolio	waarin	de	leerlingen	aantonen	waar	ze	trots	op	zijn.	Hiernaast	reflecteren	
de	leerlingen	op	het	eigen	functioneren	met	de	daltonkernwaarden	als	leidraad.

Het digitaal leerling dossier
Van iedere leerling wordt een digitaal dossier aangelegd. Hierin staan de persoonsgegevens en de gegevens die 
betrekking	hebben	op	de	ontwikkeling	van	de	leerling.	De	leerkracht	en	de	intern	begeleider	zorgen	dat	het	dos-
sier	up	to	date	is	en	blijft.

Groeps-	en	leerlingbespreking
Tijdens	de	groepsbespreking	bespreekt	de	groepsleerkracht	samen	met	de	intern	begeleider	en	de	directeur	naar	
aanleiding	van	de	toetsuitslagen	en	observaties	welke	zorg	de	groep	of	de	individuele	leerling	nodig	heeft.	De	ge-
geven	informatie	wordt	vervolgens	verwerkt	in	de	groepsplannen	of	eventueel	in	de	individuele	handelingsplan-
nen.	We	stellen	de	cyclus	van	het	handelingsgericht	werken	(HGW)	centraal.	Deze	cyclus	bestaat	uit	vier	fasen,	
die	in	zes	stappen	zijn	verdeeld:

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

Begrijpen:		 •	 Het	benoemen	van	de	onderwijsbehoefte	van	de	leerling.

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

Realiseren:	 •	 Het	uitvoeren	van	het	groepsplan.
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De	leerlingbespreking	volgt	op	de	groepsbespreking.	Reden	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	termijn	of	lange	termijn)	is	onzeker.

De	interne	begeleider	en	de	orthopedagoog	voeren	samen	met	de	leerkracht	de	leerlingbespreking.	Ouders	geven	
vooraf	toestemming	en	worden	op	de	hoogte	gehouden	van	de	ontwikkelingen	en	actief	betrokken	bij	de	aanpak.	

Onderwijskundig	rapport
Wanneer	een	leerling	naar	een	andere	basisschool	gaat,	zorgen	wij	dat	de	overdracht	zo	optimaal	mogelijk	ver-
loopt.	Indien	nodig	zorgen	we	voor	een	uitgebreide	mondelinge	overdracht.	In	alle	andere	gevallen	voldoet	een	
rapportage	vanuit	ons	administratiesysteem	(OSO).

Het	Zorg	Advies	Team	(ZAT)
Het	kan	zijn	dat	het	(tijdelijk)	niet	zo	goed	met	een	leerling	gaat.	De	oorzaken	kunnen	heel	divers	zijn.	Van	proble-
men	thuis	tot	angsten,	verdriet	of	verwarring.	We	proberen	de	leerlingen	zo	goed	als	we	kunnen	te	ondersteu-
nen.	We	werken	samen	met	het	ZAT,	het	Zorg	Advies	Team,	dat	bestaat	uit	een	schoolverpleegkundige	van	de	
jeugdgezondheidszorg	en	een	maatschappelijk	werkster		vanuit	het	CJG.	Dit	team	is	gespecialiseerd	in	de	proble-
men	van	kinderen	en	hun	ouders.	Indien	gewenst	kunnen	in	bepaalde	situaties		ook	andere	hulpverleners	voor	
een	ZAT	bijeenkomst	uitgenodigd	worden.	Onze	voorkeur	gaat	er	naar	uit	dat	ouders	ook	aanwezig	zijn	bij	het	ZAT	
gesprek.	Een	leerling	zal	niet	worden	besproken	als	er	geen	toestemming	van	de	ouders	is	gegeven.	U	kunt	bij	de	
intern	begeleider,	Daniele	Ossenvoort,	terecht	voor	informatie	of	vragen	hierover.

De	zorg	voor	het	jonge	kind
Wij	vinden	het	van	groot	belang	om	goed	te	kijken	naar	de	jonge	kinderen,	hun	ontwikkeling	en	specifieke	onder-
wijsbehoefte.	Indien	de	leerkracht	en	de	intern	begeleider	na	observaties	en	toetsingen	adviseren	om	een	leerling	
van	groep	1	versneld	door	te	laten	stromen,	zal	dit	vroegtijdig	met	de	ouders	worden	besproken.	Er	zal	worden	
gesproken	over	de	meest	wenselijke	groep	voor	de	leerling.	Het	initiatief	kan	ook	bij	de	ouders	liggen.	De	uiteinde-
lijke	beslissing	ligt	bij	de	school,	waarbij	de	directie	zich	laat	leiden	door	het	advies	van	de	leerkracht	en	de	intern	
begeleider.	Bij	de	overstap	van	groep	1	naar	groep	2	bekijken	wij	de	kinderen	kritisch	in	hun	ontwikkeling.

De	zorg	voor	kinderen	met	specifieke	onderwijsbehoeften
Leerlingen,	waarvan	na	schoolonderzoeken	of	observaties	blijkt	dat	zij	extra	zorg	nodig	hebben,	worden	door	de	
groepsleerkracht	met	de	IB’er	besproken.	Dit	betreft	leerlingen	die	veelvuldig	onder	of	boven	het	gemiddelde	
scoren.	In	sommige	gevallen	blijkt	die	extra	zorg	van	tijdelijke	aard.	

Aan	de	hand	van	de	betreffende	gegevens	en	eerdere	observaties	worden	groepsplannen	opgesteld	en/of	bijge-
steld.	Binnen	het	groepsplan	is	goed	zichtbaar	hoe	aan	de	diversiteit	van	onderwijsbehoeften	wordt	tegemoetge-
komen	en	hoe	alle	leerlingen	binnen	de	groep	begeleid	worden.	Voor	sommige	leerlingen	zal,	gezien	de	proble-
matiek,	een	handelingsplan	worden	opgesteld.	In	dit	handelingsplan	wordt	beschreven:	wat	we	willen	bereiken;	
hoe	en	met	welke	middelen	we	dit	willen	bereiken;	door	wie	en	wanneer	dit	handelingsplan	zal	worden	uitge-
voerd?	Na	een	vooraf	door	de	leerkracht	en	de	IB’er	afgesproken	tijdsperiode	wordt	bekeken	of	de	geboden	hulp	
effect	heeft	gehad,	of	het	handelingsplan	moet	worden	bijgesteld.	De	ouders	worden	hiervan	altijd	op	de	hoogte	
gebracht.	Indien	de	geboden	hulp	niet	toereikend	is	kunnen	we	(met	instemming	van	de	ouders)	een	aanvraag	
indienen	bij	de	het	Onderwijs	Ondersteuningscentrum	(OOC).	
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4.3	 Passend	Onderwijs
Op	1	augustus	2014	ging	de	wet	Passend	Onderwijs	van	kracht.	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,	gemeenten	en	jeugdhulpverlening	samen	werken	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.

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	subre-
gio	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	loca-
ties	geleverd	wordt,	de	zogenaamde	basisondersteuning.	Daarnaast	hebben	alle	scholen	vastgesteld	welke	extra	
ondersteuning	zij	kunnen	bieden	aan	leerlingen.	De	basis-	en	school-specifieke	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	wor-
den,	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	toelaat-
baarheidsverklaring	aanvragen	bij	de	Commissie	van	Toelating	van	het	samenwerkings-verband.	Meer	informatie	
over	het	aanvragen	van	een	toelaatbaarheidsverklaring	vindt	u	op	de	website	van	het	samenwerkingsverband,	
het	OOC	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	leerling	analyse	en	zorgarrange-
menten	kan	de	school	gebruik	maken	van	de	dienst	van	het	Onderwijsondersteuningscentrum	(OOC)	in	Olden-
zaal.	Dit	OOC	is	door	SKOLO	samen	met	het	Oldenzaalse	schoolbestuur	Konot	en	de	Nutsschool	te	Oldenzaal	op-
gezet	en	kan	op	efficiënte	wijze	diensten	aan	de	scholen	verlenen	bv.	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.
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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.	De	website	van	het	OOC:	
www.ooc-notwente.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	natuurlijk	altijd	op	de	school	terecht	bij	de	directie	en	de	IB’er.	

4.4	 Verlengde	leertijd
Doublure
Het komt voor dat een leerling om verschillende redenen nog niet toe is aan een volgende groep. We komen tot 
dit	advies	na	uitgebreide	observaties,	resultaten	van	de	toetsen	vanuit	het	leerling	volgsysteem	en	de	metho-
degebonden	toetsen.	Indien	de	school	het	beter	vindt	dat	een	leerling	doubleert,	zullen	ouders	hier	op	tijd	over	
worden	bijgepraat	om	samen	tot	een	weloverwogen	advies	te	komen.	Het	definitieve	besluit	wordt	uiteindelijk	
door de school genomen. 

Aangepast programma
Het	kan	voorkomen	dat	een	leerling	voor	een	of	meerdere	vakken	op	een	aangepast	niveau	werkt.		Deze	leerling	
zal	naar	verwachting	voor	dit	of	meerdere	vakken	niet	het	eindniveau	van	de	basisschool	halen.	We	zullen	er	zorg	
voor	dragen	dat	er		een	goede	aansluiting	is	bij	het	vervolgonderwijs.	Ouders	worden	hier	vroegtijdig	bij	betrokken.

4.5	 De	overgang	van	kinderen	naar	het	voortgezet	onderwijs
De	begeleiding	naar	het	voortgezet	onderwijs
Na	groep	8	gaan	de	leerlingen	naar	het	voorgezet	onderwijs.	De	leerkracht	van	groep	8	geeft	tijdens	het	eerste	
adviesgesprek,	in	november	het	schooladvies.	Dit	is	het	advies	gegeven	in	samenspraak	met	de	leerkracht	van	
groep	7,	de	intern	begeleider	en	de	directeur.	Dit	advies	houdt	in	dat	de	school	een	inschatting	maakt	van	de	
meest wenselijke plek in het voorgezet onderwijs voor deze leerling. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is 
het	schooladvies	bindend	voor	het	voortgezet	onderwijs.
 
Ouders	zijn	vrij	om	hun	kind	op	de	school	van	hun	eigen	keuze	aan	te	melden.	Het	voortgezet	onderwijs	biedt	
ouders	aan	het	begin	van	groep	8	een	informatieavond	aan	over	het	voortgezet	onderwijs.	De	leerlingen	kunnen	
samen	met	hun	ouders	de	vervolgschool	bezoeken	tijdens	de	open	avonden	of	open	dagen	die	aan	het	begin	van	
het kalenderjaar worden georganiseerd. 

Contact	tussen	de	basisschool	en	het	voortgezet	onderwijs
Zodra	de	leerling	is	aangemeld	bij	een	school	voor	voortgezet	onderwijs,	wordt	er	een	afspraak	gemaakt	met	bei-
de	betrokken	scholen.	Het	doel	is	om	de	informatie	over	de	leerling	goed	over	te	brengen,	zodat	het	voortgezet	
onderwijs	optimaal	aansluit	bij	het	basisonderwijs.	Het	vervolg	onderwijs	houdt	de	basisschool	op	de	hoogte	van	
de vorderingen van de leerling.
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De	Eindtoets	basisonderwijs
De	eindtoets	basisonderwijs	meet	de	kennis	en	het	inzicht	van	de	leerlingen	op	het	gebied	van	taal,	rekenen	en	
studievaardigheden	(wereldoriëntatie	is	optioneel).	Deelname	aan	een	eindtoets	basisonderwijs	is	verplicht,	in	
principe	nemen	alle	leerlingen	deel	aan	deze	toets.	Het	is	in	overleg	met	de	groepsleerkracht	en	de	intern	bege-
leider	mogelijk	om	een	leerling	een	aangepaste	toets	te	laten	maken.	Hierbij	valt	te	denken	aan	een	voorgelezen	
versie	voor	leerlingen	met	een	dyslexieverklaring	of	een	niveautoets	voor	leerlingen	die	moeite	met	het	leren	
hebben.

De	resultaten	van	het	onderwijs	
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	Eindtoets	basisonderwijs.	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.	Voor	actuele	resultaten	verwijzen	wij	u	naar	het	jaarkatern,	ook	kunt	u	deze	bekijken	op	scholenopde-
kaart.nl

4.6 Pesten
Helaas komt het soms voor dat leerlingen het mikpunt zijn van pesterijen van hun medeleerlingen. Dit kan grote 
gevolgen	hebben	voor	de	leerling.	Dit	geldt	ook	voor	degene	die	pest	(de	pester)	en	de	rest	van	de	groep	(de	bui-
tenstaanders).	We	vinden	het	belangrijk	om	het	pesten	te	voorkomen,	proberen	pro-actief	te	zijn.	We	hanteren	
hierbij	ons	pestprotocol,	dat	is	te	vinden	op	onze	website:	www.wegwijzerlosser.nl Hiernaast geven we lessen die 
bijdragen	aan	een	veilig	schoolklimaat.	Samen	met	alle	betrokkenen,	dus	ook	ouders	proberen	we	het	pesten	te	
voorkomen.
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5.  DE OUDERS

Het	belang	van	ouderbetrokkenheid
Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze school. We 
vinden	het	dan	ook	vanzelfsprekend	dat	ouders	goed	op	de	hoogte	worden	gehouden	van	het	welzijn	en	de	ont-
wikkeling van hun kind. Samen delen we de verantwoordelijkheid en vullen we elkaar aan zodat het kind zich zo 
optimaal	mogelijk	kan	ontwikkelen	in	een	veilige	omgeving.

De	school	doet	regelmatig	een	beroep	op	ouders.	Dit	kan	zijn	om	actief	te	betrokken	te	worden	bij	verschillende	
activiteiten,	zoals	zitting	nemen	in	de	ouderraad,	de	medezeggenschapsraad	of	in	bepaalde	commissies,	bijvoor-
beeld	voor	het	thema	verkeer,	of	voor	klussen	in	en	om	de	school.

5.1 Contacten met de ouders
We	vinden	het	belangrijk	om	een	goed	contact	met	ouders	te	onderhouden.	Ouders	willen	we	ook	zo	goed	moge-
lijk	op	de	hoogte	houden	over	het	onderwijs	en	de	daarbij	behorende	activiteiten.

De	nieuwsbrief
Elke	maand	verschijnt	de	nieuwsbrief	met	daarin	informatie	over	schoolse	zaken	en	toelichting	op	activiteiten.	
In	iedere	nieuwsbrief	wordt	een	agenda	opgenomen	van	activiteiten	die	de	betreffende	maand	op	de	rol	staan.	
Via	de	nieuwsbrief	proberen	we	ouders	zoveel	mogelijk	te	informeren,	zodat	we	de	losse	brieven	zoveel	mogelijk	
beperken.	Vanzelfsprekend	worden	ouders	ieder	nieuwsbrief	op	de	hoogte	gehouden	van	de	laatste	daltonont-
wikkelingen.

Ouderinformatieavond
Ieder schooljaar wordt er een algemene ouderavond voor alle ouders georganiseerd. We stellen een thema gedu-
rende	deze	avond	centraal.	Hiernaast	worden	ouders	geïnformeerd	over	groep	specifieke	zaken.

Ouderavonden
Alle	groepen	ontvangen	twee	keer	per	jaar	een	rapport	en	wel	in	februari	en	juni/juli.	Ouders	worden	drie	keer	
per	schooljaar	uitgenodigd	om	te	praten	over	de	ontwikkeling	van	hun	kind.	Vanaf	groep	5	sluiten	leerlingen	hier-
bij	aan.	We	spreken	dan	van	driehoek	gesprekken.
In	groep	8	worden	speciale	adviseringsavonden	georganiseerd.	Ook	hier	zijn	de	leerlingen	bij	betrokken.

Afspraken
De	directie	en	alle	leerkrachten	zijn	graag	bereid	om	buiten	de	oudergespreksavonden	met	u	te	praten	over	uw	
kind.	Als	u	hier	behoefte	aan	hebt	kunt	u	dit	bij	de	betreffende	leerkracht	aangeven.	

Website	en	Facebook
Op	onze	website	www.wegwijzerlosser.nl	staat	informatie	over	de	school	beschreven.	Hiernaast	staan	foto`s	afge-
beeld	van	activiteiten	door	het	schooljaar	heen.	Ook	op	Facebook	delen	we	berichten.	Kinderen	worden	uiteraard	
alleen	getoond	als	ouders	daar	toestemming	voor	gegeven	hebben.



23    I     Schoolgids periode 2019 - 2023 

5.2  Gescheiden ouders
Ook	op	onze	school	hebben	we	te	maken	met	leerlingen	waarvan	de	ouders	zijn	gescheiden.	Om	misverstanden	
te	voorkomen	en	om	duidelijk	te	zijn	in	de	wijze	waarop	informatieverstrekking	en	communicatie	van	school	met	
de	betreffende	ouders	verlopen,	zijn	onderstaande	punten	geformuleerd:
•	 Gescheiden	ouders	blijven	samen	ouders	van	het	kind,	ondanks	de	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	doorgegeven,	tenzij	anders	afgesproken.
•	 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.

5.3 Medezeggenschapsraad
Inspraak	via	de	Medezeggenschapsraad	(MR)
Onze	school	heeft	een	medezeggenschapsraad.	De	MR	praat	met	de	directie	over	alles	wat	met	school	te	maken	
heeft.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	het	schoolplan,	het	pestprotocol,	het	formatieplan,	de	vakantieplanning	en	
het	school	ondersteuningsprofiel.	De	MR	geeft	adviezen	en	beslist	mee.	Middels	het	adviesrecht	en	het	instem-
mingsrecht.	In	het	MR	reglement	staan	deze	rechten	uitvoerig	beschreven.	Onze	MR	is	samengesteld	uit	twee	
ouders	en	twee	personeelsleden.	Via	de	website	van	onze	school	kunt	u	hierover	meer	lezen.	In	ons	jaarkatern	
zijn de actuele leden te vinden. 

Inspraak	via	de	Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	(GMR)
In	de	gemeenschappelijke	medezeggenschapsraad	(GMR)	worden	aangelegenheden	behandeld	die	bovenschools	
en	van	gemeenschappelijk	belang	zijn.	Het	gaat	hierbij	dus	om	het	beleid	van	SKOLO.	Ook	de	GMR	heeft	instem-
mingsbevoegdheden	en	adviesbevoegdheden.	Dit	is	niet	altijd	gelijk	voor	de	personeelsgeleding	en	de	oudergele-
ding.	In	de	GMR	wordt	de	Wegwijzer	vertegenwoordigd	door	een	personeelslid	en	een	ouder	uit	de	MR.

5.4 De Ouderraad 
Onze ouderraad wordt gevormd door een vertegenwoordiging van ouders van leerlingen van onze school. In prin-
cipe	heeft	iedere	groep	twee	OR	leden.	De	OR	heeft	als	kerntaak:	helpen	bij	het	organiseren	van	allerlei	schoolse	
feesten	en	activiteiten,	zoals	Sinterklaas,	Kerst,	Pasen,	de	sportdag	enz.	De	OR	vergadert	iedere	zes	weken.	Hierbij	
sluit	altijd	een	leerkracht	of	de	directeur	aan,	dit	in	verband	met	een	goede	afstemming	team	en	OR.	Voor	actuele	
gegevens	van	de	voorzitter,	secretaris	en	penningmeester	verwijzen	wij	u	naar	het	jaarkatern.	

De	vrijwillige	ouderbijdrage
De	ouderbijdrage	wordt	ieder	jaar	opnieuw	vastgesteld.	Voor	de	actuele	bijdrage	verwijzen	wij	u	naar	het	
jaarkatern.	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,	lesprogramma	
gebonden	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.	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	schoolreiswerk-groep.	U	ont-
vangt	in	maart	een	factuur.	Wanneer	u	de	kosten	voor	het	schoolreisje	niet	kunt	betalen,	verzoeken	wij	u	contact	
op te nemen met de penningmeester van de ouderraad. 
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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	vra-
gen	mochten	komen	in	welke	vorm	dan	ook.	De	bankgirocentrale	oefent	controle	uit	op	degene	die	de	automa-
tische	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.	

5.5	 Ouderactiviteiten
Veel	activiteiten	kunnen	niet	plaats	vinden	zonder	de	hulp	van	ouders.	Die	hulp	wordt	gegeven	bij	onder	meer	
het	verkeersonderwijs,	creatieve	middagen,	Kerst,	Pasen	etc.	Hiernaast	ondersteunen	ouders	bij	het	brengen	en	
halen	van	kinderen	naar	diverse	activiteiten.	In	alle	gevallen	blijft	de	leerkracht	verantwoordelijk,	ook	voor	het	
handelen	van	deze	ouders	tijdens	activiteiten.	De	privacy	en	veiligheid	van	de	kinderen,	personeel	en	ouders	
dient	gewaarborgd	te	zijn.		Aan	het	eind	van	het	schooljaar	organiseren	we	een	ouder	bedankmiddag	om	alle	
ouders	te	bedanken	voor	de	geleverde	hulp.
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6. SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS

Samenwerken	met	buurtscholen
We	hebben	een	goede	samenwerking	met	de	buurtscholen.	Er	zijn	verschillende	overlegvormen	in	Losser	zoals	
het	directeurenoverleg	Losser,	het	directeurenberaad	SKOLO	en	het	overleg	tussen	de	verschillende	intern	bege-
leiders	van	SKOLO.	Binnen	de	SKOLO	scholen	bestaat	er	een	netwerk	(hoog)begaafdheid.

Contacten	met	de	pabo
Met	de	lerarenopleiding	Saxion	Deventer	en	Enschede	zijn	er	regelmatig	contacten.	Vanuit	deze	opleiding	lopen	
studenten	stage	bij	ons.	Echter	door	de	terugloop	van	het	aantal	studenten	zullen	studenten	doorgaans	op	oplei-
dingsscholen worden geplaatst.

Contact met de parochie
Met	de	parochie	heeft	de	school	goede	contacten.	School	en	parochie	werken	samen	tijdens	de	voorbereidingen	
op de Eerste Heilige communie en het Heilig Vormsel.

Contacten	met	de	voorschoolse	opvang
Als ouders hun kind aanmelden wordt het gevraagd toestemming te geven om gegevens over te dragen van de 
voorschoolse	opvang	naar	de	basisschool.	We	vinden	deze	overdracht	van	belang	om	een	goede	doorgaande	lijn	
te	kunnen	bewerkstelligen.

6.1	 Jeugdgezondheidszorg	GGD	Twente	en	het	basisonderwijs	
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	zij	de	ontwikkeling	van	uw	kind,	vanaf	de	geboorte	totdat	uw	kind	19	jaar	is.	
De	eerste	vier	jaren	van	uw	kind	bieden	zij	zorg	en	ondersteuning	aan	vanuit	het	consultatiebureau,	daarna	op	de	
school	van	uw	kind.	Aan	elke	school	is	een	vast	team	van	de	Jeugdgezondheidszorg	verbonden,	bestaand	uit	een	
doktersassistente,	jeugdverpleegkundige	en	jeugdarts.
 
Gezondheidscheck op school
In	groep	2	en	7	van	de	basisschool	en	ook	in	het	voortgezet	onderwijs	in	klas	2	en	4	komt	een	doktersassistent	
of	schoolarts	van	de	GGD	uw	kind	“onderzoeken”.	Er	wordt	dan	aandacht	besteed	aan	de	groei	en	ontwikkeling	
van	uw	kind.	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.	De	GGD	vraagt	
ouders	en	school	vragenlijsten	in	te	vullen.	Dit	geeft	een	goed	beeld	van	een	kind.	Voor	de	kinderen	is	het	belang-
rijk	dat	zij	de	mensen	kennen	die	het	onderzoek	uitvoeren.	Zij	stellen	zich	daarom	altijd	eerst	even	voor	in	de	klas.	
Op	de	website www.ggdtwente.nl	is	een	informatieve	film	te	vinden	hoe	een	gezondheidscheck	gaat.	
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Extra aandacht en ondersteuning
Sommige	kinderen	hebben	meer	tijd	en	aandacht	nodig.	Deze	kinderen	krijgen	een	extra	onderzoek.	Als	ouder	
bent	u	hierbij	van	harte	welkom.	Daarnaast	kunt	u	bij	de	GGD	terecht	voor	advies	op	maat,	een	telefonisch	con-
sult	of	een	bezoek	aan	huis.	Dit	kan	gaan	over	de	ontwikkeling,	het	gedrag	of	de	opvoeding	van	uw	kind.	

De	samenwerking	met	scholen	is	heel	belangrijk	en	waardevol.	Er	is	regelmatig	contact	met	school	en	wordt	er	
deelgenomen		aan	zorg	overleggen.	Voor	scholen	is	het		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.	Eén	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/home/kinderen/vaccinaties.

Wilt	u	meer	informatie?
Op	de	website	www.ggdtwente.nl vindt	u	meer	informatie	over	de	Jeugdgezondheidszorg.	Heeft	u	vragen,	wilt	
u	advies,	ondersteuning	of	contact?	U	kunt,	op	werkdagen	tussen	8.00	en	17.00	uur,	bellen	op	het	centrale	tele-
foonnummer	0900	-	333	88	89

Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin
Het	centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	in	Losser	is	de	basis	van	de	Losserse	zorgstructuur.	Daarom	kan	iedereen	bij	het	
CJG	terecht	voor	advies	en	informatie.	In	het	CJG	zijn	alle	kinderen,	ouders,	jongeren	en	professionals	welkom	
voor	informatie	en	advies	over	opvoeden	en	opgroeien.	Ook	het	Loes	inlooppunt	van	de	gemeente	Losser	is	in	
het	CJG	gevestigd.	Informatie	en	tips	over	opgroeien	kunt	u	ook	vinden	op	de	website www.loes.nl 

CJG Losser
Raadhuisplein	1	
7581 AG Losser
Tel:	 053-5377310
E-mail:	 info@cjglosser.nl

6.2 WIJZ
Met	ingang	van	1	januari	2018	is	er	in	de	gemeente	Losser	één	loket	waar	u	als	inwoner	terecht	kunt	met	uw	vra-
gen	en	verzoeken	op	het	gebied	van	werk,	inkomen,	jeugd	en	zorg:	de	afdeling	WIJZ	van	de	gemeente	Losser.	Ook	
de	vragen	die	voorheen	bij	het	sociaal	teams	werden	neergelegd	zijn	hier	onder	gebracht.	Heeft	u	vragen	over	
uitkeringen	of	over	extra	bijstand	voor	speciale	uitgaven,	financiën	of	schulden?	Heeft	u	hulpmiddelen	nodig	van-
wege	een	lichamelijke	beperking?	Of	heeft	u	huishoudelijke	ondersteuning	nodig	of	dagopvang	voor	uzelf	of	uw	
partner?	Heeft	u	vragen	op	het	gebied	van	jeugd	en	gezin,	over	opvoeden?	Of	loopt	het	niet	goed	met	uw	kind	
op	school?	Maakt	u	zich	zorgen	over	iemand	die	vereenzaamt	Of	ziet	u	kinderen	die	lijden	onder	een	scheiding?	
Neem	dan	contact	op	met	de	afdeling	WIJZ	van	de	gemeente	Losser.	Dit	kan	elke	werkdag	van	09.30	tot	15.30	uur	
via	telefoonnummer	(053)	537	7400,	mail	wijz@losser.nl	en	per	1	februari	door	een	persoonlijk	gesprek	in	het	
nieuwe	gemeentehuis	aan	het	Raadhuisplein	1.	Daarnaast	zijn	onze	medewerkers	bereikbaar	via	huisartsen	en	
scholen.	Zo	is	er	altijd	een	collega	van	WIJZ	bij	ons	adviesplein	in	De	Wegwijzer,	voor	data	zie	de	kalender.	
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6.3 Logopedie
Logopedische	onderzoeken	en	behandelingen	kunnen	plaatsvinden	via	de	vrijgevestigde	logopediste.	De	logope-
die	is	direct	toegankelijk.	Dit	betekent	dat	u	direct	een	afspraak	met	een	logopediste	kunt	maken	indien	u	dit	zelf	
noodzakelijk	vindt	of	indien	dit	wordt	geadviseerd	door	bijvoorbeeld	de	groepsleerkracht,	de	intern	begeleider	of	
de	schoolarts.	Logopediste	Jeanette	Pastoor	van	Logopediepraktijk	Losser	is	iedere	maandagochtend	en	woens-
dagochtend in school aanwezig voor het geven van logopedie.

6.4	 Fysiotherapie
Meerdere	aanbieders	binnen	Losser	verzorgen	fysiotherapie.	Kidsclinic	is	een	praktijk	voor	kinderfysiotherapie	
dat	onderdeel	uitmaakt	van	kinderteam	Losser,	een	intensieve	samenwerking	van	meerdere	disciplines.	

6.5	 Kinderopvang,	BSO	en	peutereductie
In	de	schoolgids	dienen	we	informatie	op	te	nemen	over	de	wijze	waarop	de	buitenschoolse	opvang	(BSO,	voor-	
en	naschools)	wordt	georganiseerd.	In	dit	verband	hebben	zich	binnen	SKOLO	vanaf	het	jaar	2007	ontwikkelingen	
voorgedaan	die	hebben	geleid	tot	een	aanbod:		
•	 Het	aanbod	van	partner	Kinderopvang	Losser	en	Humanitas-kinderopvang;
•	 Het	aanbod	van	plaatselijke	aanbieders	BSO	en	peutereducatie.

SKOLO,	partner	Kinderopvang	Losser	en	partner	Humanitas-kinderopvang
In	het	gebouw	van	basisschool	De	Wegwijzer	in	Losser	kunt	u	gebruik	maken	van	peutereducatie	aan	de	Sperwer-
straat	1.	Dit	kindcentrum	hanteert	de	naam	Kinderopvang	Losser.	Voor	informatie	over	deze	kindcentra	kunt	u	
terecht	op	de	websites	van	SKOLO,	de	twee	scholen,	Kinderopvang	Losser	en	Humanitas:
www.skolo.nl    
www.paxchristioverdinkel.nl					
www.wegwijzerlosser.nl       
www.kinderopvanghumanitas.nl 
www.kinderopvang-losser.nl

Ook	de	ouders	van	KBS	De	Verrekijker,	De	Martinus	en	Veldzijde	kunnen	gebruik	maken	van	het	aanbod	van	SKE	
Humanitas,	Kinderopvang	Losser	en	Columbus	Junior
www.demartinus.nl	 	 BSO locatie Sietse
www.veldzijde.nl   BSO locatie Niels Holgersson
www.kbsdeverrekijker.nl	

Peutereducatie
Per 1 januari 2013 zijn de peuterspeelzalen in Losser en Overdinkel gesloten. Eerder genoemde plaatselijke aan-
bieders	hebben	de	rol	van	de	voormalige	peuterspeelzalen	overgenomen.	
Binnen	SKOLO	heeft	dit	geleid	tot		nieuwe	initiatieven	met	partner	Humanitas–kinderopvang	en	Kinderopvang	
Losser.	In	Overdinkel	en	Losser	wordt	naast	kinderopvang	en	BSO	ook	kwalitatief	hoogwaardige	peutereducatie	
aangeboden	in	het	kindcentrum	Losser	bij	De	Wegwijzer.	
www.kinderopvang-losser.nl    Locatie Calimero
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Aanbod	plaatselijke	opvangorganisaties
In	2007	hebben	de	schoolbesturen	de	verantwoordelijkheid	gekregen	om	voor-	en	naschoolse	opvang	te	(la-
ten)	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	aanbie-
ders	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	op-
vangorganisatie.	De	aanbieders	Humanitas-SKE	kinderopvang,	Kinderopvang	Losser		en	Columbus	Junior	hebben	
hun	opvanglocatie	in	Losser	en/of	Overdinkel:

Kinderopvang	Losser
Locaties	BSO	in	Losser	–	bij	basisschool	KBS	De	Martinus	en	De	Veldzijde
administratie@kinderopvang-losser.nl
Tel:		06-2074654506	

Columbus	Junior
Locaties	in	Losser	o.a.	bij	De	Verrekijker
www.columbus-junior.nl
Erve	Medenboer	2
7577 NG Oldenzaal
Tel:	0541-514992

Belastingdienst
Als	u	gebruik	maakt	van	kinderopvang	komt	u	mogelijk	in	aanmerking	voor	kinderopvangtoeslag.	Voor	meer	infor-
matie	verwijzen	wij	u	naar	www.belastingdienst.nl
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7. VERLOFREGELINGEN

7.1 Leerplicht
Schoolverzuim
In	onze	school	wordt	in	elke	groep	aan	het	begin	van	de	ochtend	de	aanwezigheid	van	alle	leerlingen	gecon-
troleerd	en	worden	eventuele	verzuimen	genoteerd.	Eventuele	onrechtmatige	verzuimen	dienen	bij	de	leer-
plichtambtenaar	te	worden	gemeld	.Bij	ziekte	e.d.	dient	de	school	hiervan	telefonisch	op	de	hoogte	gebracht	te	
worden,	graag	voor	8.30	uur.	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	zon-
der	kennisgeving	zal	de	school	zo	spoedig	mogelijk	informeren	bij	de	ouders.

7.2 Verlof
Alle	verlofaanvragen	dienen	schriftelijk	bij	de	school	te	worden	ingediend	via	een	aanvraagformulier	dat	verkrijg-
baar	is	bij	de	directie.	Bij	verlof	buiten	de	schoolvakanties	moet	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	vakantiever-
lof	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	om	buiten	de	schoolvakanties	op	vakantie	te	gaan.	Een	
werkgeversverklaring	dient	te	worden	overlegd	waaruit	blijkt	dat	geen	verlof	binnen	de	officiële	schoolvakantie	
mogelijk	is.	Dit	verlof	mag	één	keer	per	schooljaar	worden	verleend,	met	als	beperking:
• niet langer durend dan twee weken
• mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof	wegens	gewichtige	omstandigheden	(maximaal	10	dagen)
Dit	verlof	dient	binnen	twee	dagen	na	het	ontstaan	van	de	verhindering	aan	de	directeur	van	de	school	te	worden	
voorgelegd.	Hiervoor	gelden	de	volgende	richtlijnen	voor	het	voldoen	aan	de	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	de	belanghebbende.
•	 Bij	ernstige	ziekte	van	ouders	of	bloed-of	aanverwanten	t/m	de	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	aan	
	 verwanten	in	de	tweede	graad	voor	ten	hoogste	twee	dagen,	van	bloed-	en	aanverwanten	in	de	derde	of	vier	
	 de	graad	ten	hoogste	één	dag.
•	 Bij	25-,	40,-	en	50	jarig	ambtsjubileum	en	het	12	½,	25,	40,	50	en	60	jarige	huwelijksjubileum	van	bloed-	of		
	 aanverwanten	tot	en	met	de	vierde	graad	voor	één	dag.
•	 Voor	andere	calamiteiten	en	naar	het	oordeel	van	de	directeur	belangrijke	redenen,	maar	geen	vakantieverlof.
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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	Leer-
plichtwet	1969	voor	meer	dan	tien	schooldagen	per	schooljaar	dient	minimaal	zes	weken	van	tevoren,	via	de	di-
recteur	van	de	school,	aan	de	leerplichtambtenaar	van	de	woongemeente	van	de	leerling	te	worden	voorgelegd.

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	ongeoor-
loofd	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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8. VEILIGHEID

8.1	 Veiligheidsbeleid
Op	De	Wegwijzer	bestaat	het	veiligheidsbeleid	uit	het	invullen	van	vragenlijsten	voor	ouders,	kinderen	en	leer-
krachten	werken	we	met	de	Arbo	risico-inventarisatie	(RI&E).	Daarnaast	hanteren	we	op	De	Wegwijzer	veilig-
heidsprotocollen	die	op	SKOLO	niveau	zijn	georganiseerd.	In	de	MR-vergaderingen	is	ARBO	een	vast	bespreek-
punt.	Tevens	is	er	in	deze	vergaderingen	aandacht	voor	het	veiligheidsbeleid.	Dit	gebeurt	op	initiatief	vanuit	MR	
of	directie.	
            
8.2	 Klachtenregeling	Primair	Onderwijs	
De	school	moet	een	veilige	plaats	zijn	voor	iedereen	die	er	leert	en	werkt.	Ongewenste	intimiteiten	kunnen	die	
veiligheid	verstoren	en	veel	problemen	veroorzaken		voor	alle	betrokkenen.	Onder	ongewenste	intimiteiten	ver-
staan	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.	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	concen-
tratie	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	be-
slissingen	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	strafmaat-regelen,	beoorde-
ling	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	klachtencon-
tactpersoon	van	onze	school.	Zij	kan	adviseren	over	verdere	stappen.	Bij	onze	school	is	dat	mevr.	Yvonne	Ros.
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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	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	schoolbe-
stuur,	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	leerlin-
gen,	seksueel	getint	taalgebruik,	het	nablijven,	straffen,	aanpak	pesten	en	agressie.

De	gehele	officiële	klachtenprocedure	is	te	vinden	op	de	website	van	de	Stichting	SKOLO		aanwezig	ter	inzage.	
Indien	u	wilt	reageren	op	deze	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	contactpersoon	van	onze	school.

Externe	vertrouwenspersoon
Mw.	Anne	Overbeek
Lonnekerspoorlaan 226
7523ND Enschede
www.burooverbeek.nl
info@anneoverbeek.nl
tel. 06-30642568

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

E-mail		en	WhatsApp	gebruik
E-mail	is	wat	school	betreft	bedoeld	voor	overleg	van	praktische	zaken.	We	benadrukken	dat	we	e-mail	geen	ge-
schikt	communicatiemiddel	vinden	om	klachten	of	ongenoegen	kenbaar	te	maken	of	gevoelige	zaken	te	bespre-
ken.	We	stellen	het	op	prijs	dat	er	in	dergelijke	situaties	rechtstreeks	persoonlijk	contact	met	betrokkenen	wordt	
gezocht.	Onze	ervaring	is	dat	een	persoonlijk	gesprek	vaak	meer	oplost.	WhatsApp	of	andere	chatvoorzieningen	
gebruiken	we	in	principe	niet	als	communicatiemiddel	tussen	school	en	ouders.

8.3	 Schorsing	en	verwijdering	
Tot	schorsing	of	verwijdering	van	een	leerling	wordt	overgegaan	na	(herhaaldelijk)	ontoelaatbaar	gedrag	van	de	
leerling.	Het	bevoegd	gezag,	dus	het	bestuur	beslist	in	deze.	Voordat	besloten	kan	worden	tot	verwijdering	hoort	
het	bevoegd	gezag	de	betrokken	leerkracht,	de	directie	en	de	ouders.	Definitieve	verwijdering	vindt	niet	eer-
der	plaats	dan	dat	het	bestuur	een	andere	school	of	instelling	bereid	heeft	gevonden	deze	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.	Voor	nadere	informatie	verwijzen	wij	naar	het	door	SKOLO	
opgestelde protocol.
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8.4 Klokkenluidersprotocol
SKOLO	heeft	een	klokkenluidersprotocol	vastgesteld	met	instemming	van	de	gemeenschappelijke	medezeggen-
schapsraad.	Hieronder	wordt	het	protocol	nader	toegelicht.	Het	klokkenluidersprotocol	wordt	gepubliceerd	op	de	
internetsite	van	de	stichting	www.skolo.nl

8.5 Meldcode
In	2013	is	de	Wet	meldcode	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	aangenomen	door	de	Tweede	Kamer,	in	juli	
2013	is	deze	wet	in	werking	getreden.	De	meldcode	heeft	als	doel	kinderen	en	jongeren	die	te	maken	hebben	
met	een	vorm	van	geweld	of	mishandeling	snel	passende	hulp	te	bieden,	zodat	er	een	einde	komt	aan	de	–	soms	
bedreigende	–	situatie.	Ook	wil	de	meldcode	de	kwaliteit	van	handelen	van	professionals	verbeteren	bij	signalen	
van	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.	De	meldcode	geeft	duidelijkheid	over	de	te	nemen	stappen.	Onder	
kindermishandeling	wordt	o.a.	verstaan:	lichamelijke	verwaarlozing,	lichamelijke	mishandeling,	emotionele	ver-
waarlozing,	emotionele	mishandeling,	seksueel	misbruik	en	het	getuige	zijn	van	huiselijk	geweld.		

Alle	SKOLO-scholen	werken	met	de	meldcode.	Op	elke	school	is	minimaal	één	aandachtfunctionaris	aanwezig.	
Voor	onze	school	is	dit	Yvonne	Ros.	Van	leerkrachten	wordt	verwacht	dat	ze	signaleren,	dat	ze	ontwikkelingen	en	
signalen	waarover	ze	bezorgd	zijn	(of	die	opvallen)	vastleggen	en	dat	ze	dit	tijdig	delen	met	de	aandachtfuncti-
onaris	binnen	de	school.	Zo	komt	er	snel	zicht	op	de	situatie	waarover	we	ons	zorgen	maken	en	kan	er	–	indien	
nodig	–	hulp	op	gang	komen.	In	de	meldcode	wordt	gewerkt	met	een	stappenplan.	Elke	stap	beschrijft	precies	
wat	er	moet	gebeuren,	door	en	met	wie	dat	gedaan	wordt,	waar	extra	informatie	te	vinden	is,	waar	eventueel	
hulp	gezocht	kan	worden	en	wanneer	een	melding	moet	worden	gedaan	bij	Veilig	thuis.	
Het	stappenplan	bestaat	uit	de	volgende	vijf	stappen:	
1.	 Signalen	in	kaart	brengen
2.	 Overleg	met	een	professional
3.	 Ga	in	gesprek	met	de	ouder	of	het	kind
4. Wegen
	 •	 Er	is	vermoeden	van	geweld?
	 •	 Is	er	acute	of	structurele	onveiligheid?
	 •	 Kan	je	hulp	organiseren?
	 •	 Is	er	acceptatie	van	hulp?
	 •	 Is	er	veiliger?
5. Beslissen

Per	1	januari	2019	is	de	meldcode	veranderd.	Het	wordt	een	professionele	norm	om	melding	te	doen	bij	Veilig	
Thuis	als	er	vermoedens	zijn	van	acute	en	structurele	onveiligheid.	De	5	stappen	uit	de	meldcode	blijven	bestaan,	
maar	stap	4	en	5	zijn	aangepast.	In	stap	5	vervalt	het	onderscheid	tussen	hulp	verlenen	of	melden.	De	beroeps-
kracht	neemt	in	de	nieuwe	situatie	twee	losse	besluiten:
1.	 Is	melden	bij	Veilig	Thuis	noodzakelijk?
2.	 Is	zelf	hulp	bieden	of	organiseren	ook	(in	voldoende	mate)	mogelijk?

Als	hulpmiddel	om	te	komen	tot	het	besluit	om	te	melden	is	het	per	1	januari	2019	verplicht	om	als	beroeps-
kracht	een	afwegingskader	te	gebruiken	in	stap	4	en	5	van	de	meldcode.	Het	is	in	ieders	belang	dat	de	communi-
catie	tussen	school	en	ouders	open,	transparant	en	constructief	blijft,	gezamenlijk	denken	we	in	het	belang	van	
uw	kind.		Een	leerkracht	gaat	vaak	samen	met	de	aandachtfunctionaris	met	de	ouders	in	gesprek	om	de	zorgen	
van	de	school	te	delen	en	hun	verhaal	te	horen.	Daarnaast	is	het	van	belang	de	ouders	duidelijk	te	maken	wat	de	
stappen	zijn	die	nog	kunnen	volgen	en	wat	de	wenselijke	aanpak	van	de	situatie	is.	
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9. PRAKTISCHE INFORMATIE

9.1		 Eerste	Communie	en	Vormsel
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”.	De	ouders	van	de	kinderen	gevraagd	om	actief	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	
communievoorbereiding.	Daarnaast	is	het	de	bedoeling	dat	ouders	met	hun	kind	thuis	opdrachten	maken	en/of	
er samen over praten. 

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.

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.	
Ouders	zijn,	samen	met	de	pastores	en	de	werkgroep	Vormselvoorbereiding,	dragers	van	dit	project.	

9.2	 Huiswerk
 
We geven huiswerk mee als daarmee een zinvol doel gediend wordt. Dit kan in de groepen 3 en 4 onder meer 
zijn	om	het	technisch	lezen	te	verbeteren.	In	de	bovenbouwgroepen	bestaat	het	huiswerk	uit	het	leren	van	een	
proefwerk,	het	voorbereiden	van	een	spreekbeurt	of	eventueel	gericht	incidenteel	werk.	Dit	zal	in	overleg	met	
ouders worden meegegeven.

9.3	 Buitenschoolse	activiteiten
Sporttoernooien
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. 
In gezamenlijkheid met alle scholen uit de gemeente Losser wordt getracht voor elke jaargroep jaarlijks minimaal 
één	sportactiviteit	te	organiseren.

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	is	er	een	aantal	sportactiviteiten,	zoals	schaatslessen,	workshops	in	het	zwembad	en	wedstrijden	Indian	
Dutch.	Deze	worden	in	gezamenlijkheid	onder	schooltijd	georganiseerd.	
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Daarnaast	worden	er	sportactiviteiten	georganiseerd	waarbij	sportverenigingen	ondersteunen,	zoals	bijvoorbeeld	
tennis	en	skeeleren.	Naast	deze	activiteiten	zijn	er	een	aantal	evenementen	waaraan	leerlingen	deel	kunnen	
nemen	onder	begeleiding	en	verantwoordelijkheid	van	ouders,	zoals	de	Avondvierdaagse.	Deze	worden	georgani-
seerd	vanuit	betreffende	(sport)clubs.	

Excursies
Onder	schooltijd	worden	er	soms	excursies	georganiseerd.	Het	betreft	hier	excursies	naar	o.a.	musea,	de	kinder-
boerderij	etc.	Voor	het	vervoer	doen	we	een	beroep	op	ouders	die	willen	rijden.

Protocol	Buitenschoolse	activiteiten	
De	scholen	uit	de	gemeente	Losser	hanteren	bij	buitenschoolse	activiteiten	een	protocol:	
Protocol	Buitenschoolse	activiteiten	

Aanleiding 
Regelmatig	krijgen	wij	verzoeken	van	verenigingen/organisaties	die	toernooien,	wedstrijden,	dan	wel	andere	ac-
tiviteiten	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	sportverenigin-
gen	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	aansprake-
lijkheid	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	schooluren	plaatsvinden.	Hiervoor	zijn	wij	immers	niet	verzekerd.	

Afspraken 
De	scholen	willen	meewerken	aan	het	uitdelen	van	deelnameformulieren	aan	culturele	en/of	sportieve	evene-
menten	voor	de	schooljeugd,	mits	daaraan	geen	commerciële	bijbedoelingen	verbonden	zijn	van	de	eventuele	
sponsoren	en	de	school	niet	voor	ongevallen,	letsel	e.d.	aansprakelijk	kan	worden	gesteld.	Zo	nodig	overleggen	
van	een	verzekeringspolis	tegen	ongevallen,	letsel	e.d.	

Aan	de	activiteiten	van	de	gemeentelijke	sportcommissie	zal	door	de	leerlingen	in	schoolverband	worden	deelgeno-
men;	het	betreft	hier	het	schaaktoernooi,	voetbaltoernooi	en	Beeball.	Dit	houdt	in	dat	voor	bovenstaande	activitei-
ten	schoolshirtjes	worden	verstrekt.	Deelname	aan	wedstrijden/	activiteiten	buiten	de	normale	schooluren	gebeurt	
niet	in	officieel	schoolverband.	Een	uitzondering	hierop	is	de	deelname	van	de	scholen	aan	de	Avondvierdaagse.	
Uitgangspunt	bij	buitenschoolse	activiteiten	is	dat	de	deelnemers	zoveel	mogelijk	in	verenigingsverband	deelne-
men.	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;	
• 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.]  
•	 Zowel	de	organisatie,	training,	begeleiding		voor,	tijdens	en	na	de	wedstrijd/activiteit	zijn	in	handen	van	de		
 vereniging.
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9.4	 Tien-uurtje	en	lunch
Rond	tien	uur	eten	de	kinderen	(een	stuk)	fruit	dat	is	meegegeven	vanuit	huis	en	drinken	ze	hierbij	liefst	een	
beker	water	of	vruchtensap.	Alle	kinderen	eten	in	de	klas.	Hierna	wordt	er	onder	toezicht	van	eigen	personeel	
buiten	gespeeld.	De	kinderen	nemen	zelf	een	lunchpakketje	mee	naar	school.	Het	drinken	wordt	in	de	koelkast	
bewaard,	en	het	lunchpakketje	blijft	in	de	tas.

9.5	 Culturele	vorming
De	Stichting	Culturele	Basisvorming	Losser	zorgt	ervoor	dat	alle	kinderen	in	de	gemeente	Losser	structureel	in	
aanraking	komen	met	kunst	en	cultuur.	Daarnaast	is	er	een	programma	cultureel	historisch	erfgoed	ontwikkeld.
Bij	deze	stichting	zijn	alle	12		basisscholen	van	Losser,	Overdinkel,	de	Lutte	en	Beuningen	aangesloten.	Er	wordt	
gewerkt	met		een	vierjarenplan.	Bij	het	samenstellen	van	het	programma	krijgt	de	stichting	ondersteuning	van	
een	medewerker	van		de	Rijnbrinkgroep.	Door	het	realiseren	van	dit	plan	slagen	wij	erin	alle	kinderen	een	basis-
pakket	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	worden		de	klassendocenten	ingeschakeld	om	de	verschillende	theaterpro-
gramma’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,	gekop-
peld	aan	de	voorstellingen,	in	de	scholen.	Ook	worden	Bikkers(kunstenaars	in	de	klas)	uitgenodigd	om	in	de	groe-
pen	les	te	geven.	Naast	het	lesgeven		ondersteunen	ze	bij	tijd	en	wijle	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.
De	komende	jaren	zullen	het	muziekonderwijs	en	het	museumbezoek	wat	meer	centraal	staan	in	het	cultureel	
aanbod.

Om	de	continuïteit	van	het	ontwikkelde	programma	te	waarborgen	heeft	de	stichting	Culturele	Basisvorming	
Losser	mevrouw		P.	Kestens	als	cultuurcoach	benoemd.	Zij	is		met	een	wtf	van	0,2319	(1	dag)	vooral	belast	met	de	
uitvoerende	taken	in	de	organisatie.	In	het	lesprogramma	van	de	scholen	zijn		vier	culturele	erfgoederen	opgeno-
men.	Dit	zijn:	Steenfabriek	De	Werklust,	Erve	Kraesgenberg,	De	Staringgroeve	en	De	Bleek.	Uit	de	jaarlijkse	evalu-
atie	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	onze	LONDO	gelden	cultuur	
vanuit	het	ministerie	OCW.	Een	enkele	keer	worden	we	ook	gesponsord	door	plaatselijke	bedrijven.

9.6	 Verjaardagen
Als	uw	kind	jarig	is	mag	het	`s	morgens	trakteren	in	de	groep.	Het	liefst	een	gezonde	traktatie.
Als	de	leerkracht	jarig	haar	verjaardag	viert	mogen	de	kinderen	een	kleinigheidje	meebrengen.	Dit	kan	van	een	
tekening	tot	een	klein	(zelfgemaakt)	cadeautje	zijn.

9.7	 Wensjes
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	kunnen	ouders	zelf	namen	invullen	op	de	verjaardagskalender.	De	kinderen	
mogen in de klas dan een wensje maken. De kinderen van groep 3 en 4 nemen minimaal een week van te voren 
een	briefje	mee	en	maken	een	kleurplaat	of	wensje	in	de	pauze.
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9.8		 Hoofdluis
Om	het	hoofdluisprobleem	systematisch	aan	te	pakken	heeft	De	Wegwijzer	een	ouderwerkgroep	luizenbestrij-
ding.	Deze	werkgroep	heeft	als	taak	om	op	een	aantal	vaste	tijdstippen	(direct	na	een	vakantie)	alle	leerlingen	
op	school	te	controleren	op	hoofdluis.	De	ouders	van	deze	werkgroep	werken	volgens	de	instructies	van	de	GGD.	
Als	ouders	bezwaar	hebben	dat	hun	kind	wordt	gecontroleerd	op	hoofdluis,	kan	men	dit	aan	het	begin	van	het	
schooljaar	aangeven	bij	de	directeur.	Er	wordt	gewerkt	aan	een	luizenprotocol.

9.9	 Bewegingsonderwijs
De kinderen uit groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal op gymschoenen. We adviseren gymschoenen zonder veter. 
Wilt	u	de	naam	in	de	schoenen	zetten?	Voor	de	groepen	3	tot	en	met	8	is	de	volgende	kleding	gewenst:	gympak	
of	korte	broek	met	een	gymshirt.	Het	dragen	van	gymschoenen	met	een	lichte	zool	is	verplicht.	

9.10		 Bibliotheek
Bibliotheek	op	school	en	bibliotheek	Losser
We	vinden	lezen	erg	belangrijk.	Daarom	heeft	De	Wegwijzer	een	eigen	bibliotheek	op	school	in	samenwerking	
met	de	bibliotheek	Losser.	Daarnaast	bezoeken	alle	groepen	de	bibliotheek	in	het	centrum	een	aantal	keer	per	
jaar.	Iedere	groep	heeft	twee	bieb-ouders.	Deze	ouders	zorgen	ervoor	dat	de	klas	iedere	maand	wordt	voorzien	
van	nieuwe	boeken.	Deze	boeken	sluiten	zoveel	mogelijk	aan	bij	de	thema`s	in	de	klas.	Onze	school	beschikt		
naast	de	bibliotheek	ook	over	een	zwerfboekenstation	www.kinderzwerfboeken.nl

Spel-	en	boekenplan
De	kinderen	van	groep	1	en	2	hebben	een	Spel-	en	boekenplan.	Ieder	thema	krijgen	zij	een	prentenboek	mee	
naar	huis	met	een	spel	en/of	knuffel.	De	kinderen	kunnen	dan	samen	met	hun	ouders	het	prentenboek	lezen	en	
spelen	naar	aanleiding	van	het	verhaal.	De	kinderen	van	groep	3	krijgen	leesboekjes	mee	naar	huis.

9.11		 Schoolreis
De	groepen	1	tot	en	met	6	gaan	een	keer	per	jaar	op	schoolreis,	onder	begeleiding	van	de	leerkrachten	en	ou-
ders.	De	bestemming	wordt	bepaald	in	samenspraak	met	de	leerkrachten	en	de	leden	van	de	ouderraad.	Ieder	
jaar	wordt	opnieuw	bekeken	welke	groepen	met	elkaar	op	reis	gaan.	Groep	7	gaat	ieder	jaar	op	excursie	naar	
Amsterdam.

9.12		 Kamp
Groep	8	gaat	jaarlijks	drie	dagen	op		de	fiets	op	kamp	naar	een	kampeerboerderij	in	Buurse.	

9.13		 Oud	papier	inzameling
Door de ouderraad wordt tweemaal per jaar een container gevuld. Data hierover wordt gemaild. 

9.14		 Afval,	batterijen
Ter	wille	van	het	milieu	en	ter	bevordering	van	het	milieubewustzijn	bij	de	kinderen	worden	papier-	en	andere	
afvalproducten	gescheiden	ingezameld.	Ook	batterijen	kunnen	op	onze	school	worden	ingeleverd.	U	kunt	mee-
werken	aan	minder	afval	door	uw	kind	geen	verpakte	koekjes	mee	te	geven	naar	school.	Gelieve	geen	pakjes	en	
zakjes	maar	graag	bekers	en	bakjes.	

9.15		 Schoolfotograaf
Een	keer	per	jaar	komt	de	schoolfotograaf	om	alle	kinderen	en	groepen	te	fotograferen.	U	wordt	hierover	enkele	
dagen	van	te	voren	in	kennis	gesteld.	U	bent	uiteraard	niet	verplicht	om	de	foto`s	te	kopen.
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9.16	 Verzekering
Het	schoolbestuur	heeft	voor	het	personeel	en	de	ouderparticipanten	een	WA-verzekering	afgesloten.	Voor	alle	
leerlingen	is	een	collectieve	ongevallen	verzekering	van	kracht.	Deze	is	ook	van	toepassing	voor	het	personeel	en	
ouderparticipanten.	Tevens	is	in	de	ouderbijdrage	een	bedrag	voor	verzekering	opgenomen.

9.17	 Sponsoring
Voorwaarde	bij	sponsoring	is	dat	het	onderwijsleerproces	niet	beïnvloed	mag	worden.	De	mogelijk	te	ontvangen	
gelden	zullen	ten	goede	komen	aan	onderwijs-	en	of	speelmaterialen	voor	de	kinderen.

9.18	 Namenlijsten	leerlingen
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	geven	wij	de	namenlijsten	van	leerlingen	eenmalig	mee.	Hierop	staan	uitslui-
tend	de	naam	en	contactgegevens.	Vanwege	de	privacy	laten	we	de	geboortedata	achterwege.

9.19	 Met	de	fiets	naar	school
Alleen	kinderen	buiten	de	wijk	mogen	op	de	fiets	naar	school	komen.	Mocht	er	een	speciale	reden	zijn	om	toch	
de	fiets	mee	te	nemen,	vragen	we	ouders	contact	met	de	leerkracht	op	te	nemen.

9.20	 Parkeren
Tegenover	de	school	is	een	ruime	parkeerplaats.	Voor	de	school	aan	de	weg	parkeren	is	verboden.	

9.21	 Gevonden	en	verloren	voorwerpen
De aansprakelijkheidsverzekering van de school dekt niet het risico van aansprakelijkheid voor schade vermissing 
of	diefstal.	We	vragen	u	om	de	kinderen	geen	kostbare	spullen	mee	te	laten	nemen	naar	school.		Hiernaast	is	het	
handig,	zeker	voor	de	onderbouw	om	de	namen	op	laarzen,	jassen	en	bekers	te	vermelden.	De	school	heeft	een	
speciale mand voor gevonden voorwerpen. Hierin kunt u kijken mocht u iets missen.

9.22	 Schoolkalender	
Aan	het	begin	van	het	schooljaar	wordt	aan	alle	ouders/verzorgers	(digitaal)	een	kalender	verstrekt.	Hierin	staan	
alle	geplande	activiteiten,	feest-	en	vakantiedagen.	Deze	wordt	actueel	gehouden	op	de	website	en	via	de	nieuws-
brief	worden	maandelijks	activiteiten	van	de	agenda	aangegeven.		

9.23	 Protocollen 
De	school	heeft	een	aantal	protocollen	opgesteld.	SKOLO	heeft	een	klokkenluidersprotocol	vastgesteld	met	in-
stemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het klokkenluidersprotocol en andere protocollen 
worden	gepubliceerd	op	de	internetsite	van	de	stichting	www.skolo.nl
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Bijlage	1,	Formulier	`instemming	met	de	schoolgids`

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

Vaststellingsverklaring

Schoolgids van Katholieke Basisschool De Wegwijzer
Brin	nummer:	 11KW
Schoolperiode:	 2019-2023

Ondergetekenden	verklaren	hiermee	dat	zij	kennis	hebben	genomen	van	deze	schoolgids	en	deze	hebben	goed-
gekeurd.	Deze	gids	zal	door	de	school	aan	alle	ouders	worden	aangeboden	via	de	website	www.wegwijzerlosser.nl 
Ouders die het op prijs stellen kunnen een papieren versie ontvangen. Ook de ouders welke in de loop van het 
jaar	een	kind	aanmelden,	wordt	deze	gids	aangeboden.	Op	school	ligt	een	getekend	exemplaar.

Namens	de	medezeggenschapsraad:	mevr.	A	ten	Berge,	voorzitter

Namens	het	bevoegd	gezag:	dhr.	R	Everink,	algemeen	directeur

Namens	het	personeel:	mevr.	M.	Homburg,	directeur	
   




