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JAARKATERN 2019-2020

In dit jaarkatern informeren wij u graag over de actuele en praktische zaken in aanvulling op onze schoolgids. U vindt hierin achtereenvolgens:
1. Personeel: groepen & taken, 2: Schooltijden, vakanties en vrije dagen, 3 resultaten van ons onderwijs. 4. Jaarverslag 2018-2019 
5. Jaardoelen 2019-2020. 6 Ouders als partners van de school. 7. Belangrijke telefoonnummers. Bij vragen of opmerkingen, loop gerust binnen!

1 Personeel: wie werken er op school 
Directie
Michelle Homburg- Nijhof, directeur. 053-5364271. 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
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Schooljaar 2019-2020 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Groep 0/1 Sharon Selen Sharon Selen Sharon Selen Annette Pol Vrij

Groep 1/2 Yvonne Ros  Ans ten Berge Ans ten Berge Yvonne Ros Yvonne Ros

Ans ten Berge Groep 1 vrij

Groep 3 Willeke Leverink Willeke Leverink

Groep 5 Jimmy Teunis Jimmy Teunis

Groep 3/5 Willeke Leverink & Willeke Leverink &  Willeke Leverink 

OOP Monique Hoeve OOP Monique Hoeve

Groep 4 Sandra Kaalverink Sandra Kaalverink Sandra Kaalverink Mienke Gosselt Mienke Gosselt

Groep 6/7 Betsy Spit Betsy Spit Betsy Spit & Irma Lenderink & Irma Lenderink

Groep 7 Daniële Ossenvoort ochtend OOP Selina Eulderink OOP Selina Eulderink Daniële Ossenvoort ochtend

Groep 7/8 Marlyn Asbreuk Marlyn Asbreuk Marlyn Asbreuk* Marlyn Asbreuk* Marlyn Asbreuk

2.  Schooltijden, vakanties en vrije dagen
Schooltijden
Maandag Alle groepen: 8.30-14.30 uur
Dinsdag Alle groepen: 8.30-14.30 uur

Woensdag Alle groepen:  8.30-12.15 uur
Donderdag Alle groepen:  8.30-14.30 uur
Vrijdag Groep 1:  Gehele dag vrij
 Groep 2:  8.30-12.00 uur
 Groep 3 t/m 8:  8.30-14.30 uur

Op De Wegwijzer hebben we gekozen voor een continurooster. Dit houdt in dat we een korte middagpauze hebben waarbij de kinderen op school blijven. 

Gymrooster
Maandag:  Vlasakker: 8.30-9.25 gr 7/8  9.25-10.10 gr 6/7   10.10-10.55 gr 4   10.55-11.40 gr 3/5
Woensdag:  Vlasakker 11.25-12.15 gr 4/5
Donderdag:  Havezathe 8.30-9.25 gr 7/8, Vlasakker: 13.35-14.30 gr 6/7 
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Werk-studiemomenten, leerlingen zijn vrij: 
Dinsdag 10 maart   hele dag vrij        5,5 uur 
Woensdag 6 mei   ochtend                 3,5 uur
Donderdag 11 juni  hele dag vrij  5,5 uur

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

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

Vakantieregeling 2019-2020  Vanaf t/m 
Herfstvakantie 19 oktober 27 oktober 
Kerstvakantie 21 december 5 januari 
Voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari 
Carnaval 24 februari 25 februari 
Pasen  Vrijdagmiddag 10 april 12.00 uur 13 april 
Meivakantie 27 april 3 mei
Hemelvaart 21 mei 22 mei
Pinksteren 1 juni  
Zomervakantie 3 juli 12.00 25 augustus

Urenberekening per groep 2019-2020
De urenberekening voor de diverse groepen ziet er als volgt uit:

Cohort Nu gr.8 Nu gr.7 Nu gr. 6 Nu gr. 5 Nu gr. 4 Nu gr. 3 Nu gr. 2 Nu gr. 1

12-13 934,50       

13-14 935,00 935,00      

14-15 922,85 922,85 922,85     

15-16 1010,75 932,75 932,75 932,75    

16-17 994,25 922,75 922,75 922,75 785,75   

17-18 978,00 978,00 978,00 978,00 904,00 711,00  

18-19 985,50 985,50 985,50 985,50 985,50 911,50 775,00

19-20 994,75 994,75 994,75 994,75 994,75 994,75 918,75 778,75

Totaal 7755,6 6671,6 5736,6 4813,75 3670 2617,25 1693,75 778,75
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3.   Resultaten van ons onderwijs
We hebben dit afgelopen en komend jaar geen doublures, wel is er een versneller voor aankomend schooljaar.
Hieronder is een tabel te zien met het verloop van onze citoscores van de afgelopen jaren. 

De uitstroomgegevens van de laatste jaren van groep 8 zijn als volgt:

Voor de verwijzing 2018-2019 naar de verschillende onderwijsinstellingen verwijzen wij u naar het schooljaarverslag 2018-2019.

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gem. standaardschores ‘De Wegwijzer’ 533,9 535,7 530,5 537,3 535,3 537,5 533,4
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4. Schooljaarverslag De Wegwijzer 2018-2019

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

Kwantitatieve gegevens:
Leerlingenaantal: 129 op 1 oktober 2018
Aantal  leerkrachten 11, waaronder de directeur, een onderwijsassistente, twee schoonmaaksters, een conciërge

Onderwijskundige zaken:
Daltonschool:
Sinds januari 2018 is De Wegwijzer een daltonschool. Na de visitatie in oktober hebben wij een licentie voor 5 jaar ontvangen. Op de site van de NDV staat het complete visitatierapport. 
In het daltonhandboek staan de daltonontwikkelingen en afspraken weergegeven. Dit handboek is te vinden op de website www.wegwijzerlosser.nl  Afgelopen jaar hebben wij ons verder 
geschoold in coöperatieve werkvormen. Daarnaast hebben we zelstandig- en samenwerkplekken gerealiseerd in de gangen en hal. Daarnaast hebben wij een daltonaanpak voor de gedrags-
regels ingevoerd genaamd ‘onze gelukswijzer’. 
 
Bieb op school:
Het afgelopen schooljaar hebben we de bibliotheek op school gerealiseerd in samenwerking met bibliotheek Losser. In de hal staat een collectie van ruim 750 boeken met een uitleensys-
teem. Deze wordt aankomend jaar verder aangevuld. Er wordt hier aankomend jaar een kwaliteitskaart voor ontwikkeld.

Methodieken:
Snappet groep 5 tm 8.
Methode Engels Groove me
Kleuteruniversiteit  

Didactiek –Pedagogisch handelen – 1 zorg route: 
Onze groepsplannen hebben vaste rol gekregen in de 1-zorgroute. Deze worden vervolgens tijdens de groepsbesprekingen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Om meer digitaal te gaan 
werken zijn de groepsplannen via Basispoort digitaal in parnassys terug te vinden. We hebben gewerkt aan het proactief inzette van de groepsplannen. Daarnaast heeft het team de da-
ta-analyse van toetsen samen opgepakt en per ontwikkelingslijn- en vakgebied bekeken. Op basis van deze bevindingen zijn er leerlijnen aangepast en wordt er leerstof naar voren gehaald, 
geschrapt of aangevuld. 
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Zorg:  
Onze school streeft er naar om alle leerlingen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren. Hierbij proberen we rekening te houden met de verschillende capa-
citeiten, interesses en achtergronden van de leerlingen. Eén van de belangrijkste principes is, dat de leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling moeten doormaken. Wij 
willen graag een aantal activiteiten ontwikkelen, die passen in het vergroten van zorgverbreding en kwaliteitszorg. Om de zorgstructuur te handhaven, moeten wij de volgende voorwaarden 
realiseren:
• Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door rust en regelmaat
• We werken volgens de cyclus van de 1-zorgroute
• De lessen worden zorgvuldig gepland (klassenmap)
• Wij hebben een leerlingvolgsysteem dat structureel wordt bijgewerkt en besproken
• De leervorderingen worden geëvalueerd (groepsbespreking en leerlingbespreking)
• De leerkrachten richten zich op de kwaliteit van het onderwijs

Onze zorgcyclus is in drie perioden is weggezet. Inhoudelijk hebben we ons meer gericht op de beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de opbrengsten. Door het voeren 
van groepsbesprekingen hebben we met elkaar helder wat we aan opbrengsten moeten behalen en stellen we de nieuwe doelen op voor een komende periode. De onderwijsbehoeften van 
de leerlingen spelen tijdens deze groepsbesprekingen een belangrijke rol. Leerlingen waarbij we een zekere handelingsverlegenheid vaststellen worden in de leerlingbespreking besproken. 
De onderwijsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren worden digitaal in parnassys bijgewerkt. 

Kinderen die belemmering ondervinden bij het zich eigen maken van de leerstof of kinderen met sociaal-emotionele problemen, dienen zoveel mogelijk op onze school begeleid te wor-
den. Op basis van een goede klassenorganisatie, effectieve instructie en perioden van zelfstandig werken is er binnen een goed pedagogisch klimaat ruimte om het onderwijs op maat aan 
te bieden. Om een goede doorgaande lijn te krijgen werken we regelmatig samen met het samenwerkingsverband 23.02 regio Noordoost Twente. Ook is er samenwerking tussen de Intern 
Begeleiders die vallen onder het bestuur van SKOLO. 

Zorgarrangementen: 
Het afgelopen schooljaar hadden een aantal leerlingen een zorgarrangement:
• 1 leerling in groep 8 (uren inzet onderwijsassistent)
• 1 leerling in groep 3, cluster 2 (Kentalis krijgt de bekostiging)
De sociaal-emotionele zorg speelt een grote rol. We worden ondersteund door het ZAT team en de ambulant begeleiders vanuit het samenwerkingsverband.  We gebruiken de methode 
Sociale Talenten. Hiernaast hebben we schooleigen afspraken gemaakt aan de hand van de gelukswijzer. Deze willen we schooljaar 2019 verder visualiseren. We hanteren onder meer het 
`volgende keer beter’ blad. 

ICT 
We gebruiken Parnassys als administratie programma. De schooladministratie is hier volledig in weggezet. De leerlingenzorg  zetten we hier stap voor stap in  weg.  De resultaten van de 
niet-methode gebonden toetsen hebben we in Parnassys  vermeld, evenals de afgesloten groepsplannen. De module Integraal, behorend tot Parnassys,  gebruiken we om onze kwaliteitscy-
clus vorm te geven. Door de positieve opbrengsten en ervaringen met Snappet in gaan we het komend schooljaar in de groepen 5 ym 8 weer met Snappet werken. Daarnaast hebben we 15 
chroomebooks aangeschaft omdat deze meer mogelijkheden hebben dan het snappet device. Naar aanleiding van deze ervaring aankomend jaar bekijken we of we hierin meer investeren.  
In groep 1, 2 en 3 werken de leerlingen zelfstandig met de IPad aan reken- en taalopdrachten.  We werken dan in groep 1 tot en met 3 met I-pads. 
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Schoolorganisatie:
Schoolleidingoverleg 
In het schoolleidingoverleg hebben de directeur en de plaatsvervangend-directeur / Intern Begeleider zitting. Middels dit wekelijkse overleg zijn beleidsmatige en organisatorische en zaken 
rondom leerlingenzorg besproken. 

Stuurgroepoverleg
In de stuurgroep hebben de directeur, intern begeleider, en bouwcoördinatoren zitting. In dit overleg is dit schooljaar voornamelijk gesproken over het onderwijskundig beleid en de invulling 
van het bouwoverleg. 

Teamoverleg 
In het teamoverleg worden organisatorische en onderwijskundige zaken besproken. Gedurende het schooljaar heeft er teamoverleg plaatsgevonden in: teamwoverleg (1 plenair en 9 niet 
plenaire bijeenkomsten), bouwvergaderingen: 4 keer, 2 studiemiddagen en 3 studiedagen,3 leerlingzorgvergaderingen, en 2 groepsplan werkmomenten. Groepsbespreking Iedere 12 weken 
hebben de Intern Begeleider, directeur en groepsleerkracht de vorderingen van de leerlingen besproken in een groepsbespreking. Deze bespreking is onderdeel van de zorgstructuur, waarin 
ook evaluatieweken, leerlingbesprekingen en oudergesprekken zijn opgenomen. 

Kwaliteitszorg 
De verkregen data uit de Integraal vragenlijsten zijn in het schoolplan 2015-2019 verwerkt. De jaardoelen voor het komend schooljaar zijn mede op deze data gebaseerd. In voorjaar 2018 zijn 
de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn er door de leerlingen, ouders en personeelsleden vragenlijsten ingevuld. De resultaten vanuit de onderzoeken zijn besproken in het 
team en de MR en deze zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op onze school. Momenteel wordt er geschreven aan het schoolplan voor 2019-2023.

Huisvesting Het schoolgebouw dateert uit het jaar 1968. In het voorjaar van 2019 heeft de hal een nieuw aangezicht gekregen door nieuw meubilair en de bieb op school. 
In het noodlokaal verzorgt Calimero peutereducatie. De peutereducatie is volledig VVE gecertificeerd.

Resultaten van het onderwijs: 

Cito eindtoets basisonderwijs 
laatste drie jaren

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Gemiddelde standaardscore school 535,3 537,5 533,4
Landelijk gemiddelde score (zonder correctie) 535,1 532,1 535,7
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Doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs: 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Twents Carmel college PrO 1
BBL 2
KBL/TL 5
HAVO-VWO 6

PrO 1 BBL 1
BBL/KBL 1
KBL/TL 3
TL 1
TL/HAVO 1
HAVO 1
HAVO-VWO 2

A.O.C. Geen Geen Geen
Stedelijk Lyceum VWO 1 HAVO 1 Geen
Panta Rhei HAVO 1 Geen HAVO VWO 1
Zone college KBL-TL 2

Scholing en studiemomenten
Daltonscholing voor het team door middel van congres en schoolbezoek. Professionalisering vanuit Taalrijk Losser. Studiedagen over lezen. 
Een onderwijsassistente volgt de opleiding ‘pedagogisch medewerker’, zij sluit deze juni 2020 af. Plaatsvervangend directeur heeft opleiding ‘basisbekwaam schoolleider’ met succes 
afgerond. 

Taakbeleid
Binnen het taakbeleid worden de schooltaken evenredig verdeeld onder het team. Voor ieder teamlid is er een apart overzicht. De gemaakte afspraken op schoolniveau staan hierin ver-
meld. We hebben daarnaast het ‘maatjesbord’ waardoor collega’s samen zaken kunnen organiseren. Het werkverdelingsplan is opgesteld en besproken met het team en de MR en door 
de MR goedgekeurd. In juni 2017 is er een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Vanuit deze inventarisatie is een Plan van Aanpak gemaakt, dat is besproken met de MR in 
het begin van schooljaar en gedurende het schooljaar is het plan van aanpak gevolgd.

Personeel
Marlyn Asbreuk is sinds begin schooljaar 2018-2019 leerkracht gr 6/8. 

De inspectie van onderwijs
Heeft de school in november 2013 bezocht. Op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl staat de meest recente beoordeling van de school.
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5. Plannen/Jaardoelen schooljaar 2019-2020 

Het aankomend jaar staat met name in het teken van borging. Het goed wegzetten van wat we doen en de doorgaande lijn vaststellen. De afspraken hierover  leggen we vast in kwali-
teits- en ambitiekaarten. Daarnaast willen wij de komende jaren aandacht geven aan de (dalton)kernwaarde effectiviteit’. Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelen verwijzen 
wij naar het schoolplan 2019-2023, dat per 1 nov 2019 ter inzage ligt bij directie. 

Onderwerp Plan/Doel Activiteit 

Daltonontwikkeling Leerlingbetrokkenheid en leeropbrengsten verhogen door inzet 
coöperatieve werkvormen. Evaluatie met lln-raad.

Driemaal per week zetten we de coöperatieve werkvormen in zoals we hierin afgelo-
pen jaar zijn geschoold. Dit wordt gemonitord door de daltoncoördinator.

Methode sociale talenten te verwerken in Daltonaanpak: onze 
Gelukswijzer. Zie pedagogisch klimaat.

Werkgroep ‘de Gelukswijzer’ geformeerd. Zij zijn kartrekker in het invoeren en zicht-
baar maken van de schoolregels, het formuleren en borgen van de kwaliteitskaart 
‘goed gedrag’ en het organiseren van het buitenspelen.

Vergroten kennis van dalton en verdere verdieping ontwikkeling. Tweemaal scholing vanuit de daltonvereniging, gericht op het borgen van ons dalton-
proces en aandacht voor de kernwaarde ‘effectiviteit’ en ‘vrijheid’.

Werkplezier Werkplezier verhogen, werkdruk verlagen. Bij de tevredenheids-
lijst van 2020 willen we dat collega’s hier boven de 3 scoren. 

Werkplezier en werkdruk blijvend onder de aandacht houden. Goed kritisch kijken 
wanneer ieders aanwezigheid wel en niet effectief is, werkzaamheden goed organi-
seren en de tijd nemen voor ontspanning. Coördinator werkplezier heeft taakuren en 
taakomschrijving voor dit thema.

Lezen Leesresultaten van de middenbouw verhogen. Doel op landelijk 
gemiddelde.

Ontwikkelen van een kwaliteitskaart lezen en door eerdere inzet in het schooljaar van 
leesprojecten als ‘leeskriebels en leeskrabbels’ en ‘racelezen’.

1-zorgroute verdiepen Belemmerende/ stimulerende factoren, onderwijsbehoefte en 
groepsplannen digitaal in parnassys verwerken. Kleutervolgsys-
teem implementeren.

Verdere digitalisering in parnassys. Grote aandacht voor uitzoeken en aanschaf kleu-
tervolgysteem. Nieuwe onderbouwleerkracht gaat de IB-opleiding volgen en neemt dit 
mee als onderzoeksvraag.

Rekenen Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld om ons rekenonderwijs te 
borgen.

Kwaliteitskaart voor in ieder geval automatiseren en tutorrekenen ontwikkelen. 
Verder is er een wens voor een nieuwe rekencoördinator.   

Begrijpend lezen De Wegwijzer wil van iedere leerling een goede, kritische begrij-
pend lezer maken.

Aankomend jaar zullen de leerkrachten zich verder professionaliseren door begeleiding 
door senior adviseur Dortie Meijs van Expertis. Ook hierbij zal een kwaliteitskaart worden 
ontwikkeld.
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ICT ontwikkeling De huidige software optimaal gebruiken 
Verder verdiepen werken met doelen binnen Snappet.

Chroomebooks zijn aangeschaft(15 stuks) en worden uitgeprobeerd, bij positieve erva-
ringen uitbreiding naar meer groepen.

Het zo optimaal mogelijk inzetten van computers en tablets. Binnen Snappet wordt een stap verder gemaakt in het werken met doelen op een 
niveau waarbij steeds meer eigenaarschap bij de kinderen komt te liggen. 

Spellingonderwijs Spellingresultaten verhogen en creëren van doorgaande lijn in 
eenduidige spellingregels.

Dit schooljaar voeren we de spellingregels van ‘Super Spellen’ in, die boven onze taal-
methode taal actief komt te hangen. Visualiseren en eenduidig gebruik van spellingre-
gels om zo de doorgaande lijn te creëren.

Soc-emotioneel klimaat Een positieve schoolbeleving voor iedere leerling. We hebben onze gelukswijzer geïntroduceerd. Er is een nieuwe pestcoördinator 
aangesteld. Schoolregels en routines zijn vastgelegd en worden aankomend schooljaar 
doorgevoerd door inzet van o.a. de werkgroep gelukswijzer. Het pestprotocol jaarlijks 
bespreken in het team en vastleggen in de kwaliteitskaart ‘goed gedrag met onze 
gelukswijzer’. Na grote vakanties `Grip op de groep’ door de invoering van de ‘Gouden, 
zilveren en bronzen ’weken. 
Sociale talenten opnieuw invoeren, aansluitend bij onze gelukswijzer.

Ceatief Schrijven De Wegwijzer wil dat iedere leerling succeservaringen opdoet in 
het creatief schrijven en weet hoe hij/zij een tekst en/of gedicht 
kunnen schrijven. 

We hebben de afgelopen twee jaar professionalisering vanuit het project Taalrijk Los-
ser gehad. Aankomend jaar willen we de materialen die daar zijn ontwikkeld imple-
menteren in de praktijk. We hebben subsidie aangevraagd om het project te kunnen 
borgen en te worden gecoacht door een van de schrijfsters.

Identiteit Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld voor identiteit. Er is een 
nieuwe methode aangeschaft en ingevoerd voor levensbe-
schouwing die past bij onze identiteit.

Met behulp van de werkgroep ‘’KLEUR’’ activiteiten inzetten. Onze coördinatoren iden-
titeit zal de opleiding gaan volgen. We hebben een studiemiddag en schaffen aanko-
mend jaar een nieuwe methode aan voor levensbeschouwing.

Profilering Daltonprofiel van de Wegwijzer meer op de kaart zetten door 
onder andere het groepsoverstijgend en thematisch werken.

Aankomend jaar zullen wij het combineren van groepen als kansrijk naar buiten toe 
presenteren, onze visie nog meer uitdragen. Gezamenlijke thema’s binnen de school 
worden zichtbaarder. Zo zijn er de themaweken ronde de gouden weken maar ook 
schoolbreed thema ‘Reis je mee’ waarbij de wethouder ons het verkeersveiligheidsla-
bel zal komen overhandigen.
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6. Ouders als partner  

Wij zijn trots op onze ouderbetrokkenheid. Veel ouders zetten zich actief en zelfstandig in voor De Wegwijzer. 
De taakomschrijving is te lezen in de schoolgids en via de website van onze school kunt hierover meer lezen. 

MR
Onze MR is samengesteld uit twee ouders (Mark Ekkelboom en Kim den Ouden) en twee personeelsleden (Ans ten Berge en Daniële Ossenvoort?!).

GMR
In de GMR wordt de Wegwijzer vertegenwoordigd door een personeelslid (Sharon Selen) en een ouder uit de MR (Maarten Mijwaart, aftredend). 

OR
Voorzitter:  Esther Jansink
Secretaris:  Daphne Jongedijk 
Penningmeester:  Selina Eulderink en Ardy Winters 

Verkeersouder 
Chantal Vrijkotte (aanspreekpunt)

Zo zijn er naast bovenstaande werkgroepen en commissies ook initiatieven als klusouders, halversiering, luizenouders, biebouders. 
Zonder onze ouders kunnen we onze school niet draaien. Bij interesse bij een van de genoemde: graag opgave bij directie of ouderraad. Samen op weg!



13    I     Jaarkatern 2019 - 2020 

Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs
Losser en Overdinkel (SKOLO)

Voorzitter
dhr. M. Hulshof
Pastoor van Laakstraat 51
7586 CB Overdinkel
Email: secretaris.bestuur@skolo.nl

Secretaris 
dhr. H. Berkhout

Controller
mw. S. Tegels 

Bovenschools management / 
Bestuursbureau Algemeen directeur
dhr. R. Everink

Secretarieel en stafmedewerker 
mevr. A Spijker
Postbus 46
7580AA Losser
Gronausestraat 57 
7581 CD  Losser
e-mail bureau@skolo.nl
tel. 053-5364271

Diversen

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

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

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

Vertrouwenspersoon SKOLO
Mevr. A. Overbeek
Lonnekerspoorlaan 226
7523ND Enschede
www.anneoverbeek.nl
info@anneoverbeek.nl
Tel. 06-30642568

Leerplichtambtenaar
Mw. A. Rollema 
Tel: 0541.588376  
Ganzenmarkt 1
Postbus 354
7570AJ Oldenzaal

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

Kindertelefoon
0800-0432 (gratis)
0546-823232

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

7. Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers 


