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Voorwoord 
 
Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, welke doelen we 
nastreven en hoe we ons onderwijs vorm en kleur geven. Deze gids is geschreven om u te 
informeren; u als ouder van een leerling bij ons op school, maar misschien ook als toekomstig ouder 
van onze school. 
 
Daartoe zal de gids jaarlijks, na vaststelling, worden gepubliceerd op de website van de school. Aan 
ouders die dat te kennen geven zal een exemplaar worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe 
schooljaar.  
 
Actuele informatie die gedurende het schooljaar van belang is, ontvangt u via onze digitale 
nieuwsbrief, die ook op de website gepubliceerd wordt.  
 
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle geledingen, bestuur, team, MR en OR 
hebben ingestemd met de inhoud ervan. Mocht U desondanks nog aanvullingen, suggesties of 
opmerkingen hebben ter verbetering, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. 
 
Ik wens iedereen een heel goed schooljaar 2015-2016 toe! 
 
Namens het team van Veldzijde 
Marin Belt 
Directeur 
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1. Onze school 
 
Basisschool Veldzijde 

Ericahof 1  
7581 VZ Losser       
tel.   053 - 5360766              
e-mail: veldzijde@skolo.nl 
website: www.veldzijde.nl 
 

Bestuur 
Het bevoegd gezag is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (www.SKOLO.nl). Tot dit 
bestuur behoren in totaal vijf basisscholen: De Verrekijker, De Martinus, Veldzijde en De Wegwijzer 
in Losser en Pax Christi in Overdinkel. 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de algemeen directeur Ben Gengler. Vanuit het 
bestuursbureau van de stichting ondersteunt hij de scholen op alle beleidsterreinen. 
 

Staf 
Directeur    Mevr. M Belt 
Intern Begeleider  Mevr. G.Bode 
Plaatsvervangend directeur Mevr. M.Koch 

 

Situering van de school 
Veldzijde is een school die per 1 augustus 1996 is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige 
Aloysiusschool en de voormalige Mariaschool en is gehuisvest aan de Ericahof 1. 

 

Schoolgrootte 
De school telt ongeveer 170 leerlingen. Het personeel bestaat, inclusief parttimers, uit 14 
groepsleerkrachten. 

 

 

http://www.skolo.nl/
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2. Waar onze school voor staat 
 

2.1  Waar we voor staan: ons schoolconcept. 
 
Veldzijde is een eigentijdse katholieke basisschool, die samen met 4 andere katholieke basisscholen 

t.w. de Verrekijker, de Martinus, de Wegwijzer en Pax Christi onder het bestuur van de Stichting 

Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO) valt.  

Veldzijde is per 1 augustus 199 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Mariaschool en de 

voormalige Aloysiusschool. Op dit moment telt de school ongeveer 170 leerlingen en de prognoses 

wijzen uit dat dit aantal de komende jaren iets zal dalen. Op onze school zitten voornamelijk 

kinderen van Nederlandse afkomst, waarbij een zeer beperkt aantal leerlingen een leerlinggewicht 

heeft. De samenstelling van onze leerlingpopulatie is daardoor gemiddeld te noemen. De meeste 

leerlingen wonen in de directe nabijheid van de school.  

 

2.1.1Visie 

Veldzijde wil een lerende organisatie zijn, gericht op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. 
 
 

Veldzijde maakt zich STERK, waarbij STERK staat voor: Samenwerking, Talent, Eenheid, 

Respect en Kwaliteit. 

 

 

Samenwerking Veldzijde vindt het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt tussen de 

diverse geledingen van onze organisatie: leerlingen, ouders, leerkrachten, 
directie en externen. De ouders van onze school zijn actief betrokken bij onze 
school, met name in organisatorische aspecten via een zeer actieve OR. 
Veldzijde streeft ernaar om laagdrempelig te zijn en ouders te betrekken bij 
het leerproces van hun kind. Communicatie naar ouders toe, 
informatieverstrekking, maar ook contacten tussen ouders en de school 
vinden wij zeer wezenlijk. 

 
Contacten met instanties buiten het onderwijs (denkt u bijvoorbeeld aan de 
schoolverpleegkundige) worden als waardevol gezien. Samen kunnen we een 
bijdrage leveren aan het leren van de leerlingen, constructief overleg is 
daarbij essentieel.  

 

Talent  Ieder kind is uniek en de leerling staat centraal. Veldzijde vindt het belangrijk 

om de eigenheid van kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Wij 
voelen de verantwoordelijkheid het persoonlijk succes en welbevinden van 
kinderen. Wij hebben vertrouwen in de natuurlijke ontwikkelingsdrang van 
kinderen en willen ze de ruimte geven om zich te kunnen ontplooien, waarbij 
de leerkracht de zelforganisatie en zelfreflectie begeleidt. Loslaten waar kan, 
vasthouden waar nodig. 
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Eenheid  Veldzijde streeft naar eenheid binnen de organisatie. Gezamenlijk dragen we 

de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Ons onderwijsaanbod wordt 
intern besproken en er worden keuzes gemaakt die in de hele school 
zichtbaar zijn. De didactiek en de manier van lesgeven wordt op elkaar 
afgestemd, we vinden het belangrijk dat het leren voor kinderen 
voorspelbaar is. Een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie is essentieel.  

 

Respect  Een goede sfeer op school is van het grootste belang. Door het scheppen van 

duidelijkheid en het maken van heldere afspraken bieden we leerlingen 
geborgenheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf 
durven te zijn. Voor een goed pedagogisch klimaat gebruiken wij de 
uitgangspunten van ‘Herstelrecht’ en uiten we positieve verwachtingen naar 
kinderen.   

 

Kwaliteit Veldzijde heeft hoge verwachtingen van leerlingen en leerkrachten. In een 

continue ontwikkelingsproces streven we naar kwalitatief goed onderwijs. 
We leggen de nadruk op de kernvakken: lezen, taal en rekenen en streven 
naar goede haalbare opbrengsten.  

 

2.1.2Herstelrecht 

Omdat het werken met Herstelrecht past bij Veldzijde en wij veel waarde hechten aan deze 
werkwijze, wordt hieronder kort weergegeven wat Herstelrecht betekent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
We streven ernaar om als teamleden op een positieve en respectvolle manier met elkaar en met de 
leerlingen om te gaan. Stimuleren, coachen, confronteren en uitdagen heeft voor ons de voorkeur 
boven (ver)oordelen, opleggen of forceren. Een veilige (school)omgeving vinden we een belangrijke 
voorwaarde om tot leren te komen. Wij kiezen daarom voor het model van Herstelrecht, dat 
onderscheid maakt tussen rood en groen gedrag. 
 
 Rood gedrag is gedrag dat narigheid oplevert: voor jezelf, voor een ander of  voor de 

schoolomgeving. Je hebt iets gedaan wat niet klopt en daardoor heb je jezelf buiten de groep 
geplaatst. Meestal merk je dat zelf heel goed, omdat een ander of jijzelf er geen prettig gevoel bij 
heeft (schaamte, schuld, verdriet, boosheid). Dat gevoel is dus vaak een goede graadmeter voor 
rood gedrag. 

 Groen gedrag is gedrag waarbij iedereen zich prettig voelt: waarbij je rekening houdt met jezelf 
en met anderen. 

 
Bij ons krijgt iedereen de kans om rood gedrag te veranderen in groen gedrag. Dat betekent dat je er 
weer bij mag horen, dat we weer samen verder willen en kunnen. Je moet daar wel iets voor doen: 
luisteren naar elkaar, datgene wat fout is gegaan erkennen, laten zien dat je het anders wilt doen en 
in overleg de schade herstellen die er ontstaan is. 
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Om te helpen zijn daarbij vragenkaartjes ontwikkeld:  
 
 

 
 

Vragenkaartjes voor de leerlingen 
 
Als na het gesprek met de kaartjes iedereen tevreden is met de oplossing, hoor je er weer bij, zit je 
weer in het groen. 
Bij Herstelrecht spreken we dus over rood en groen handelen. Aan de basis hiervan ligt het begrip 
RESPECT: respect voor jezelf, respect voor anderen, respect voor de omgeving. 
 
We hebben het wel vaak over respect, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? 
 
 Respect voor jezelf:  
Maak je zelf niet kleiner of groter dan nodig is, durf jezelf te zijn, vind jezelf de moeite waard, ook al 
ben je niet perfect. Wees niet jaloers op anderen, maar wees tevreden met jezelf, durf te groeien, 
uitdagingen aan te gaan. Durf voor jezelf op te komen, maar durf ook kwetsbaar te zijn en om hulp te 
vragen als je er echt zelf niet uitkomt.  
 Respect voor anderen: 
Accepteer anderen zoals ze zijn, vertel ze gewoon wat je niet leuk vindt aan hun gedrag, zonder ruzie, 
slaan, schoppen of schelden. Laat anderen in hun waarde, ook als ze een andere mening hebben, ook 
als ze anders zijn in uiterlijk, gedrag, kleding of  taal.  Geef anderen de ruimte die ze nodig hebben en 
veroordeel niet. Bied hulp als iemand er zelf niet uitkomt. 
 Respect voor de omgeving: 
Dat blijkt uit de manier waarop je omgaat met je eigen spullen en die van anderen, met 
schoolmaterialen, de klas, de vrije ruimte, het gebouw, het milieu. Voel je daar verantwoordelijk voor 
en help bij het ‘heel houden’ daarvan. Spreek anderen, maar ook jezelf daar op aan. 
 
Bovenstaande regels voor respectvol omgaan met jezelf, de ander en de dingen, vervangen eigenlijk 
alle bestaande omgangsregels, omdat alle (rode en groene) gedrag er onder valt.  
Wat respect betekent leer je niet zo maar aan, het moet van binnenuit komen. Aan de hand van 
voorbeelden, liefst op het moment dat er iets gebeurt, helpen we de leerlingen met het ontwikkelen 
van het begrip respect, door gedrag  te benoemen als rood of groen gedrag, en daarover te praten 
met elkaar. Zo worden de leerlingen betrokken bij het afspreken van de omgangsregels: iemand 
pesten doen we niet, want dan heb je geen respect voor de ander, maar ook niet voor jezelf. Dan is 
je gedrag niet groen, maar rood. En wij willen een groene school zijn. 
En daarmee leggen we de basis voor een goed en gezond pedagogisch klimaat. 
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2.2 Een katholieke school 

2.2.1 De identiteit van onze school 

Onze school is een katholieke school. Dit houdt voor ons in dat we vanuit het christelijk perspectief 
onze leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. De kinderen van nu zijn de 
volwassenen van morgen, die zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote 
diversiteit aan culturen en opvattingen. 
Wij willen onze leerlingen een levenshouding meegeven, die getuigt van eigenheid en tolerantie, 
geïnspireerd door het leven van Jezus Christus. Onze katholieke identiteit vertaalt zich in de sfeer op 
school. Een sfeer waarin een kind zich veilig voelt zich geborgen weet en zichzelf kan zijn. Respect 
voor elkaar en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke aspecten. 
 
De katholieke identiteit komt tot uiting: 

 Binnen onze lessen Godsdienst/ levensbeschouwing van Hellig Hart. 

 In de dagopening.  

 In de schoolvieringen met o.a. kerst en Pasen. 

 In de voorbereiding van de Eerste Communie in groep 4.  

 In de voorbereiding voor het Vormsel in groep 8.  

 In de steun aan het landelijke vastenproject en ander lief en leed in de wereld.  
 
Niet elk gezin is katholiek. Bij het aannemen van leerlingen vinden we het belangrijk dat ieders 
opvatting op dit punt gerespecteerd wordt: dit betekent dat ook niet-katholieke leerlingen passen in 
het beeld van onze identiteit zoals wij dat belangrijk vinden: samenleven en samenwerken met 
respect voor elkaars opvattingen. 
We verwachten van ouders wel dat ze de katholieke identiteit beschreven in het schoolplan 
onderschrijven. 

2.2.2  Projecten van Hellig Hart 

Op onze school wordt gewerkt met de methode Hellig Hart. Dit is een methode voor het vak 
godsdienst/ levensbeschouwing waarbinnen ook veel aandacht geschonken wordt aan de catechese. 
Thema’s als waarden en normen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren worden behandeld.  
Daarnaast worden sinds 2014 inspiratie lessen en suggesties verspreid door een boven schoolse 
werkgroep. Deze werkgroep “Kleur” probeert hierdoor de lessen uit Hellig Hart een meer eigentijds 
karakter te geven. 
 

2.2.3  Eerste Communie 

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

2.2.4  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 aanmeldingsformulier verspreid, waarop ouders en kind aan kunnen 
geven zich hiervoor aan te willen melden. Voor de parochiële vormselvoorbereiding wordt gebruikt 
gemaakt van het project ‘In vuur en vlam’. Ouders zijn, samen met de pastores en de werkgroep 
Vormselvoorbereiding, dragers van dit project. In groep 8 zullen de kinderen worden gevormd door 
de (hulp)bisschop of een van de andere vormheren van het aartsbisdom Utrecht. 
 
De leerkracht van groep 8 zal op schoolniveau met alle kinderen van groep 8 een aantal activiteiten 
doen die ondersteunend zijn aan de vormselvoorbereiding. De parochie rijkt daarvoor het juiste 
materiaal aan.  

3. De organisatie van het onderwijs  

3.1 Groepering 
Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 à 13 jaar. Als uitgangspunt 
hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, maar gezien het dalende leerlingenaantal starten wij dit 
jaar in de onderbouw met twee combinatiegroepen. Naast aanbieding van de leerstof aan de gehele 
groep is er binnen de klas plaats voor werken in kleinere groepen, zowel individueel als in 
samenwerkingsverband.  
Voor rekenen, lezen, spelling en taal werken we met 3 instructiegroepen zodat de kinderen de 
instructie krijgen die ze nodig hebben: een basisgroep, een groep die extra instructie nodig heeft 
(vaak herhaalde instructie) en een groep die minder instructie nodig heeft en extra uitdagende 
leerstof aangeboden krijgt.  
In de groepen 1 en 2 werken we ook met instructie in de grote kring en de extra instructie in de 
kleine kring. Daarnaast wordt er in hoeken gewerkt, waar verschillende activiteiten plaats vinden. Op 
deze wijze worden de kinderen volop op hun mogelijkheden aangesproken. 

3.2 Groepsgrootte 
De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen en het aantal beschikbare 
personeelsleden (formatieplaatsen). We proberen elk jaar weer de formatie zo goed mogelijk over 
de diverse groepen te verdelen en hierbij vooral de groepen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de 
groepen die meer zorg vragen, zo klein mogelijk te houden.  
 

3.3 De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. Soms deelt hij de 
verantwoordelijkheid met iemand anders. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten.  
Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast 
lesgevende taken ook nog andere taken binnen de school heeft.  
Wij proberen in iedere groep maximaal twee leerkrachten te plaatsen. Soms is dit helaas niet 
mogelijk in verband met adv of het inzetten van een stuk extra zorg in de groep. We ontkomen er 
dan niet aan om drie leerkrachten voor één groep te plaatsen. De praktijk wijst tot nu toe uit dat dit 
nauwelijks voorkomt.  
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3.4 De specialisatie van leerkrachten 
Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de school waarvoor zij ook soms een aantal 
uren per week worden vrij geroosterd. 

 De ICT-coördinator: coördineert het computergebeuren. 

 De interne begeleider: coördineert de zorg voor de kinderen. 

 Coördinator Bovenbouw: deze coördineert de ontwikkelingen in groep 4 t/m 8. 

 Leerkracht met specifieke kennis over meer(hoog)begaafdheid.  
 

3.5 De schoolleiding 
De leiding van de school berust bij de directie. De directeur is deels vrijgesteld van het lesgeven.  
 

3.6. Actief burgerschap en sociale integratie 
De wet voor Burgenschap en Sociale Integratie regelt de verplichting voor scholen om bij te dragen 

aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Scholen hebben de opdracht hun 

leerlingen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. 

Voor scholen betekent dit dat zij vanaf 1 februari 2006 verplicht zijn om in hun onderwijs aandacht te 

besteden aan actief burgerschap en de sociale integratie. 

Op Veldzijde is ‘actief burgerschap en sociale integratie’ niet een losstaand vakgebied. In de totale 

ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat hij/zij actief deelneemt aan de groep, school en de 

maatschappij. De drie hoofdpunten van burgerschapskunde (democratie, actieve participatie, 

identiteit) komen dan ook voor in vele activiteiten, waar we binnen de school aan werken. Deze 

activiteiten worden op diverse manieren geëvalueerd. 

 
Uitgangspunten m.b.t. actief burgerschap en sociale integratie: 

a. we gaan er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. actief burgerschap en sociale integratie willen we bevorderen,  
c. ons onderwijs is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 
 
Enkele voorbeelden van activiteiten en lessen waarbij aandacht is voor ‘burgerschap en sociale 
integratie’: 
- bezoeken van voorstellingen, georganiseerd door de Stichting Culturele Basisvorming Losser; 
- deelname aan de gezinsvieringen;  
- lessen Staatsinrichting in groep 8; 
- in alle groepen lessen uit de methode ‘Goed Gedaan’; 
- steun aan landelijk vastenactieproject; 
- incidentele acties voor goede doelen; 
- deelname en presentatie van de jaarlijkse projectweken op school. 

4. De zorg voor de kinderen 
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4.1 De eerste kennismaking met school 

4.1.1 De kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders 

Denkt u erover uw kind op Veldzijde te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Zij 
ontvangt u voor een gesprek en een rondleiding op school. Dit kan zowel na schooltijd als ook onder 
schooltijd plaatsvinden. Er is dan alle gelegenheid om elkaar over en weer te informeren. Wij hopen 
u zo een goed beeld van onze school te kunnen geven. 

4.1.2 De vierjarigen; de plaatsing van het kind op school 

Twee maanden voordat uw kind op school komt, ontvangt u van ons bericht met het verzoek een 
afspraak te willen maken om een keertje langs te komen voor wat aanvullende administratieve 
gegevens en om de kijkochtenden voor uw kind af te spreken. Nu landelijk de zorgplicht en Passend 
Onderwijs van kracht is, is het voor ons als school belangrijk om de zorg met betrekking tot uw kind 
goed in beeld te hebben. U heeft daarin ook een informatieverplichting, waarover u bij het 
intakegesprek geïnformeerd wordt.  
Voor de kinderen die gedurende het schooljaar instromen zijn er 4 kijkmomenten: ochtenden van 
08.30 – 11.45 uur. Voor de kinderen die in het begin van het nieuwe schooljaar komen (zij zijn vaak in 
de vakantie jaren), is er voor de zomervakantie altijd gelegenheid voor twee 
kennismakingsmomenten. Uw kind mag in principe de dag na zijn/haar vierde verjaardag naar 
school.  

4.1.3  Instromers in andere groepen 

Als uw kind van een andere basisschool komt, is er uiteraard ook gelegenheid voor hem/haar om 
kennis te maken met de school en om een keer mee te draaien in de nieuwe groep. Het aantal 
momenten en de precieze invulling wordt in overleg met ouders en de betreffende leerling 
afgestemd.  

4.1.4  Toelating-schorsing-verwijdering  

In principe kan iedere ouder zijn kind op onze school aanmelden. 
Wanneer ouders en kinderen de identiteit van de school niet respecteren is aanmelding niet mogelijk 
(zie punt 2.2.1).  
Datzelfde geldt ook als er te veel ernstige leer belemmerende factoren zijn en/of er een dermate 
grote gedragsproblematiek is dat die het goed functioneren van het kind, andere kinderen en/of 
groep in de weg staat. Buitensporige inspanningen en inzet van een leerkracht/leerkrachten zijn dan 
in het totaal van de personeelsinzet, bezien vanuit de totale beschikbare formatie, niet verantwoord. 
Tot schorsing respectievelijk verwijdering van een leerling zal worden overgegaan wanneer die 
gedragsfactoren tijdelijk resp. definitief in diezelfde mate een rol gaan spelen. Hiervoor verwijzen we 
naar het door SKOLO opgestelde protocol. Gelukkig hebben wij dergelijke maatregelen tot nu toe 
nooit hoeven te nemen. De beslissing over de toelating berust bij het bevoegd gezag. Afhankelijk van 
de organisatorische situatie binnen een school kan een leerling verwezen worden naar een andere 
school, zie ook de informatie over Passend Onderwijs.  
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4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

4.2.1 De 1-zorgroute en Handelingsgericht 

werken 

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in dezelfde 
mate en in hetzelfde tempo. Wij accepteren 
verschillen tussen leerlingen en zien hun 
onderwijsbehoeften als een uitdaging. Uitgaan van 
datgene wat een leerling wél kan en dat proberen 
uit te bouwen, zorgt voor een positieve kijk op de 
ontwikkeling van ál onze leerlingen. De 
zorgstructuur wordt vormgegeven door de cyclus 
van Handelingsgericht werken (zie  figuur 1). Deze 
cyclus wordt 4 keer per jaar doorlopen (ongeveer 
perioden van 8-10 weken). 

Figuur 1, Cyclus handelingsgericht werken 

De cyclus kent 6 stappen die nader toegelicht worden;  

Stap 1 bestaat uit het verzamelen van gegevens van leerlingen. Dit kan door middel van toetsen, 
observaties en gesprekken met leerlingen maar de kennis van ouders vinden we bij deze stap ook erg 
belangrijk. Deze gegevens worden door de leerkracht verzameld zodat hij van alle kinderen een 
duidelijk beeld heeft. 

In stap 2 worden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte gesignaleerd. Toetsgegevens 
geven bijvoorbeeld aan wanneer een leerling extra begeleiding of uitdaging nodig heeft, maar ook uit 
observaties kan afgeleid worden of de leerkracht te maken heeft met een leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte.  

In stap 3 worden de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen uit stap 2 omschreven. Het 
belangrijkste doel is dat de leerkracht helder krijgt wat deze leerling nodig heeft om bijvoorbeeld 
sociaal-emotioneel te groeien of om verder te komen in de lesstof. De onderwijsbehoeften van 
kinderen kunnen heel divers zijn. 

In stap 4 worden leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften geclusterd. Zo ontstaat bijvoorbeeld 
een groepje leerlingen, dat extra instructie nodig heeft bij rekenen, of een groepje, dat meer 
herhaling nodig heeft bij lezen. Leerlingen worden zoveel mogelijk geclusterd om de organisatie in de 
groep overzichtelijk te houden.  

Stap 5 bestaat uit opstellen van een groepsplan voor een vakgebied, waarbij de leerlingen verdeeld 
worden over 3 groepen: De A-groep is de groep die extra uitdaging nodig heeft, de B-groep is de 
gemiddelde groep leerlingen die voldoende heeft aan het standaard aanbod en de C-groep is de 
groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Voor iedere groep wordt aangegeven hoe er de komende periode van ongeveer 10 weken gewerkt 
wordt aan de doelen die door de leerkracht gesteld zijn. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven wanneer 
de leerlingen uit de C-groep extra instructie krijgen of wat de A-groep doet aan verrijking van de 
lesstof.  

Vervolgens wordt het groepsplan in stap 6 uitgevoerd en in stap 1 geëvalueerd. De 
evaluatiegegevens worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw groepsplan. Zo kan het 
bijvoorbeeld gebeuren dat een kind eerst in de B-groep zat, maar bij een volgend groepsplan in de A- 
of C-groep.  
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De Intern Begeleider 
Om de zorg op onze school goed te coördineren en te organiseren hebben wij een intern begeleider: 
Gina Bode. De Intern begeleider speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de 1-zorgroute, maar 
is ook betrokken bij alle leerlingen die specifieke zorg nodig hebben.  

Na iedere groepsplan periode vindt er een evaluatie plaats. Dit gebeurt in de vorm van een 
groepsbespreking tussen de leerkracht en de Intern Begeleider. Tijdens deze groepsbespreking wordt 
de groep doorgelicht en wordt ingezoomd op de successen en werkpunten van de afgelopen periode. 
Leerlingen die onvoldoende geprofiteerd hebben van de aanpak uit het groepsplan komen terug in 
de individuele leerlingbesprekingen. Twee keer per jaar kan Veldzijde van de mogelijkheid gebruik 
maken om hier een orthopedagoog bij aan te laten sluiten. Ouders worden van te voren op de 
hoogte gebracht van de problematiek zodat hun mening en kennis meegenomen kan worden in de 
individuele leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking wordt specifiek naar één leerling gekeken, de 
onderwijsbehoeften worden specifiek omschreven en er wordt gezocht naar een goed plan van 
aanpak voor de komende periode. Ouders worden na de leerlingbespreking op de hoogte gebracht 
van de besproken punten en gemaakte afspraken.  

De doorgaande lijn 
De 1-zorgroute pleit voor een doorgaande lijn, waarbij de overdracht van de voorschoolse periode 
naar de schoolse periode en de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke rol speelt. 
Het is belangrijk dat het kind goed gevolgd wordt. Voordat de leerling bij ons op school komt, vindt 
daarom een gesprek plaats met de ouders aan de hand van een intakeformulier. Ook krijgt de school 
een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, mits ouders hiervoor 
toestemming geven. Aandachtspunten voor zorg zouden hier al opgemerkt kunnen worden. Eenmaal 
op school wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en vastgelegd, doormiddel van observaties 
en het afnemen van toetsen. Bij de toetsen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen: de Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden ieder 
jaar gemaakt en zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van de leerling. Per groep 
bestaan aparte mappen waarin de toetsresultaten vastgelegd worden. Tevens worden de resultaten 
in de computer ingevoerd. De toetsen die wij afnemen zijn:  

cito 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal voor kleuters x x       

Rekenen voor kleuters x x       

Beginnende geletterdheid  x x      

screeningsinstrument leesproblemen    x x x x  

Rekenen   x x x x x x 

Taalschaal   x x x x x x 

Begrijpend lezen   x x x x x x 

DMT (drie-minuten-toets lezen)   x x x x x x 

AVI   x x x x x x 

Leestempo   x x x x x x 

Spelling   x x x x x x 

Woordenschat   x x x x x x 

 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling worden de PRAVOO-gedragskaarten 
gebruikt. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met het observatiesysteem: Bosos. 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee waar de ontwikkeling van 
de leerlingen in vastgelegd wordt. De groepen 1 en 2 krijgen op dat moment hun portfoliomap mee 
naar huis, waarin ze allemaal werkjes, versje, liedje e.d. bewaren. Er vinden drie keer per jaar 10-
minuten gesprekken plaats waarin de ontwikkeling van de leerling met de ouders besproken wordt.  
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4.2.2 Onderwijskundig rapport 

Wanneer een leerling tussentijds overgaat naar een andere basisschool, dan stellen wij een 
onderwijskundig rapport op dat de nieuwe school ontvangt. 
In dit rapport staat de ontwikkeling van het kind aangegeven, de eventuele extra hulp die is verleend 
en welke methodieken zijn gebruikt. Het onderwijskundig rapport zorgt dan voor een soepele 
overgang van de ene naar de andere school.  

4.2.3 Het jonge kind  

Er is/wordt veel nagedacht over de vorm en inhoud van het 
onderwijs aan jonge kinderen. Leerlijnen en tussendoelen zijn 
belangrijk. Je moet kunnen zien of een kind zich goed ontwikkeld. 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode:  “Onderbouwd”. 
Dit is een methode die aansluit bij de eisen van de huidige tijd. In 
“Onderbouwd” staat spelend leren centraal. We volgen de 
ontwikkeling van uw kind met deze methode nauwgezet. 
Onderbouwd maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die 
passen bij de ontwikkelings- en belevingswereld van het jonge 
kind.  Mondeling taalgebruik en woordenschat nemen een 
belangrijke plaats in evenals voorbereidende geletterdheid en 
gecijferdheid. Tevens vergroten de kinderen hun kennis van de 
wereld en ontwikkelen ze sociaal-emotionele vaardigheden. 
Onderbouwd werkt met vaste karakter (zie een aantal handpoppen 
op de afbeelding) die elk thema terug komen en maakt veel 
gebruik van ontwikkelingsmateriaal. Het is daardoor een hele herkenbare methode voor leerlingen.  
Verder is er in de kleutergroepen volop aandacht voor de motorische ontwikkeling van de kinderen, 
mogelijk doordat we een prachtig geoutilleerd speel/gymlokaal bezitten. 

4.2.4 Met het onderwijsleerproces bereikte resultaten 

De resultaten van het onderwijsleerproces, gedurende de basisschool, zijn bepalend voor de 
advisering aan ouders over de stap naar het voortgezet onderwijs. De objectieve toetsen geven een 
bepaald kennis- en inzichtprofiel van het kind alsook van de geleverde prestaties van de school.  
Deze gegevens worden gebruikt om het onderwijsleerproces in school regelmatig te evalueren. 
Veldzijde heeft een kwaliteitsgroep, bestaande uit de directeur, de intern begeleider en de 
bovenbouwcoordinator, die voortdurend de resultaten per groep volgt en zo nodig adviseert over te 
nemen stappen. Als we kijken naar de uitstroom vanuit groep 8 gedurende de laatste jaren, dan 
komt deze overeen met de verwachtingen die we hebben op grond van de leerlingenpopulatie. Voor 
concrete cijfers verwijzen we u naar het jaarverslag (hoofdstuk 11). 
 

4.3 De  speciale zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

4.3.1 Passend onderwijs 

  
Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 wordt 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 en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning 
aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 
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 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 subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om 
optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 
 
Onderwijs, passend bij iedere leerling 
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste 
op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en 
schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U 
kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school 
handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio 
gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor 
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject 
wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende 
resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de 
school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. 
 
Speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, 
een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het 
samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 
vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. 
 
Expertise van SKOLO 
De scholen van SKOLO (De Martinus, Pax Christi, Veldzijde, De Verrekijker, De Wegwijzer) beschikken 
al over veel kennis en ervaring in het begeleiden van zorgleerlingen. Dat staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel dat door iedere school is opgesteld. Voor meer deskundigheid op het 
gebied van leerlinganalyse en zorgarrangementen kan de school gebruik maken van de dienst van 
het Onderwijsondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal. Dit OOC is door SKOLO samen met het 
Oldenzaalse schoolbestuur Konot opgezet en kan op efficiente wijze diensten aan de scholen 
verlenen b.v. de hulp van een psychodiagnostisch analist en/of een orthopedagoog. 
De directie en/of de IB’er van de school kan u daarover nader informeren. 
 
Meer informatie voor ouders 
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend 
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en 
vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate 
informatievoorziening aan ouders.  
 
Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl    
 

http://www.swv2302.nl/
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Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op 
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de 
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  
 
Voor nadere informatie kunt u op de school terecht bij de directie en de Intern Begeleider (IB’er).  
 

4.3.2 Zorgadviesteam (ZAT). 

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

4.3.3 Meer(hoog) begaafdheid en eigen leerlijn.  

Meer (hoog) begaafde leerlingen 
Meer(hoog) begaafde leerlingen hebben het juiste onderwijsaanbod nodig. In de meeste gevallen 
zijn verschillende onderwijsaanpassingen noodzakelijk om tegemoet te komen aan alle behoeften 
(zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied) van een (hoog)begaafde leerling. Het instrument 
DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) wordt ingezet om de precieze voorsprong van 
een leerling te bepalen. Naar aanleiding van deze uitslagen wordt een plan geschreven, waarin 
duidelijk staat hoe we de leerling extra uitdaging willen bieden. Het protocol voor 
meer(hoog)begaafde kinderen ligt ter inzage op school.  

Leerlingen met een eigen leerlijn  
Alle (zorg-) leerlingen met een structureel afwijkend onderwijsprogramma voor één of meer 
basisvakken, leidend tot een lager eindniveau (uitstroomniveau in groep 8), krijgen een expliciet 
vastgelegde leerlijn. In de regel wordt een eigen leerlijn pas opgestart vanaf groep 6. Er moet al veel 
extra zorg geboden zijn, en de evaluaties van die extra zorg moeten uitwijzen dat de leerling het 
niveau van de groep niet zal kunnen bijhouden. Bovendien moet er een onderzoek afgenomen zijn 
door een extern deskundige. Het zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van groep 7 halen voor 
rekenen en/of technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
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Deze leerlingen gaan op termijn veelal naar het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs 
of het leerwegondersteunend onderwijs gaan. Bovenstaande staat uitgebreid beschreven in het 
protocol: Leerlingen met een eigen Leerlijn, dat ter inzage ligt op school. 
 

4.3.4 Pesten 

Soms kunnen kinderen het mikpunt zijn van pesterijen van hun medeleerlingen. Dat kan voor hen 
grote gevolgen hebben. Dat geldt ook voor de pester en de rest van de groep (de zgn. 
buitenstaanders). Het is belangrijk op school de 'pestproblematiek' aan te pakken en, nog beter, te 
voorkomen. Wanneer u pestgedrag in een groep constateert, neemt u dan contact op met de 
desbetreffende leerkracht, zodat er handelend kan worden opgetreden. Pestgedrag wordt 
bestreden, waarbij het beleid niet op straffen is gericht (oplossen zonder schuldvraag), maar 
gehandeld wordt vanuit herstelrecht.  

4.3.5 Zitten blijven / verlengde leertijd 

Ondanks alle zorg waarmee wij een kind vooruit proberen te helpen, kan het soms voor het kind een 
goede oplossing zijn om een leerjaar over te doen. Het gaat dan voornamelijk over leerlingen die 
extra leertijd nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken. In een dergelijke situatie wordt altijd, 
vroegtijdig, uitvoerig overleg met de ouders gevoerd om tot een juiste beslissing te kunnen komen. 
 

4.3.6 Versneld doorstromen 

Het initiatief om een kind versneld door te laten stromen ligt bij de leerkracht en de interne 
begeleider. Als criteria gelden de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leervorderingen (cognitieve 
ontwikkeling). 
Tevens speelt de persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijke rol. Hierover wordt met de ouders 
uitvoerig overleg gevoerd. De uiteindelijke beslissing t.a.v. zittenblijven/verlengde leertijd en 
versneld doorstromen ligt bij de directie van de school. 
 
Een aparte groep vormen de najaarskinderen. Dit zijn zowel de 4 als de 5 jarige kinderen geboren in 
de maanden oktober, november en december. Van deze kinderen wordt apart bekeken of ze korter 
of langer in een kleutergroep verblijven. Hiervoor is een aparte procedure opgesteld die op school 
ter inzage ligt. 
 

4.3.7 Samenwerking met andere scholen in het kader van de zorgverbreding 

Belangrijk is ook de samenwerking met andere interne begeleiders. Dit gebeurt in 
Samenwerkingsverband 23.02 met vele scholen in N.O. Twente. 
Deze samenwerking heeft tot resultaat dat door alle scholen een gezamenlijk bovenschools zorgplan 
is opgesteld. 
Daarin is vastgelegd hoe de scholen komen tot verbetering van de begeleiding van zorg- en 
risicoleerlingen en misschien nog belangrijker: hoe problemen zoveel mogelijk zijn te voorkomen. De 
scholen werken op deze wijze dan ook samen aan verbeterpunten. 
Tevens hebben de interne begeleiders van de scholen onder ons eigen bestuur een aparte 
overlegsituatie. 
 

4.4 Naar het voortgezet onderwijs 

4.4.1 De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 geeft, in 
samenspraak met de leerkracht(en) van groep 7 en de intern begeleider, advies ten aanzien van het 
niveau. Hij maakt hierbij onder andere gebruik van de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De 
ouders zijn vrij hun kind op de school van hun eigen keuze aan te melden.  
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Om de ouders bij die keuze te helpen wordt er in groep 8 een informatieavond gegeven, waarin 
algemene informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Daarnaast kunnen de ouders 
tijdens de open dagen, georganiseerd door het voortgezet onderwijs, informatie krijgen. 
Indien noodzakelijk vinden er ook persoonlijke gesprekken met de ouders en leerling plaats.  

4.4.2 Contact tussen basisschool en het vervolgonderwijs  

Over de wijze van toetsing en toelating vindt overleg plaats tussen de scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs. 
Zodra het kind is aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs, wordt een afspraak gemaakt 
tussen de basisschool en de vervolgschool, waarin de kinderen allemaal worden doorgesproken.  
 
Nadat het kind door de school voor voortgezet onderwijs is toegelaten vindt er een tweede gesprek 
plaats met de basisschool, waarin aandachtspunten m.b.t. de leerling worden vastgelegd. 
Het vervolgonderwijs houdt ons gedurende de eerste jaren op de hoogte van de vorderingen van het 
kind 
 

4.5 Jeugdgezondheidszorg 

4.5.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Twente en het basisonderwijs 

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen.  

Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente, helpen u hier graag bij.  

In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief 
gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale 
ontwikkeling van kinderen.  
De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 
2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. We 
zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat.  

Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te 
vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke 
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw 
kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het 
gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft 
uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een 
formulier mee naar huis.  

De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de 
kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich 
vooraf in de groep voor.  

Eventueel vervolg 

Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een 
aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de 
Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres 
gestuurd. 

Voordelen van de Triage-methodiek 

1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.  
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2. Het bereik van kinderen is groter.  

3. Er zijn minder verstoringen in de klas.  

4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school. 

5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen. 

Samenwerking met school 

Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de 
spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorgoverleggen of 
zorgadviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, 
kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er 
van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor 
kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. 

Wilt u meer informatie? 

Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. 

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 0900 - 3338889 

4.5.2. Logopedie 

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

4.5.3 Netwerk kinderen 

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.  

     

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN      

procesmanager (cluster074@gmail.com)      
procesondersteuner en leerplichtambtenaar 
coördinator CJG (coordinator.cjg@losser.nl)     

 
In het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) in Losser 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 en opvoeding kunt u 
ook vinden op de website www.Loes.nl.    
 
In de gemeente Losser zijn 2 zorgnetwerken voor kinderen van 0-12 jaar. 
 
Zorgnetwerken 
Een zorgnetwerk is een werkgroep met beroepskrachten uit diverse maatschappelijke instellingen 
(kinderopvang, onderwijs, maatschappelijk werk, consultatie bureau, schoolarts, politie, gemeente 
Losser) die zich samen richten op de problematiek van kinderen.   
De leden komen 10 x per jaar bijeen en bespreken vooral de sociaal-emotionele en opvoedkundige 
problemen van individuele kinderen. Er kunnen door de beroepskrachten van verschillende 
instellingen individuele problemen van kinderen worden ingebracht.  

http://www.loes.nl/
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In onderlinge samenspraak wordt een oplossingsgericht advies opgesteld, waarmee de inbrenger van 
het probleem teruggaat naar het betreffende gezin, de school of andere instelling.  
Door de onderlinge samenwerking van deze instellingen kan een gezamenlijk advies en / of 
hulpverleningsplan worden opgesteld. De zorgnetwerken en het CJG richten zich mede op het 
opzetten van preventieve activiteiten in het kader van de opvoedkundige en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen bij de interne begeleiders van de school informatie krijgen 
over de zorgnetwerken en het CJG. Het zorgnetwerk is ook rechtstreeks te benaderen via het CJG. 
 
CJG Losser 
Gevestigd: in De Muchte(Stichting Cluster), Vlasakker 2 Losser 
Telefoon: 053-5369411 / mail: coördinator.cjg@losser.nl  
 
Openingstijden 
maandag- en woensdagmorgen 9.00-11.30 uur 
dinsdag- en donderdag middag 14.00-16.30 uur 

4.5.4 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 

verwaarlozing,  emotionele mishandeling,  seksueel  misbruik en het getuige zijn van huiselijk geweld. 

 

Alle SKOLO-scholen werken met de Meldcode. Op elke school is minimaal één aandachtsfunctionaris 

aanwezig. Voor uw school zijn dit: Marin Belt en Gina Bode 

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 Aandachtsfunctionaris 

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 het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, het AMK. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen: 

1    signalen in kaart brengen 

2    collegiale consultatie 

3    gesprek met de ouders 

4    afwegen van de ernst van de zaak 

5    beslissen: melden of hulp organiseren 

 

Het is in ieders belang dat de communicatie met de ouders goed en constructief blijft. Een leerkracht 

gaat vaak samen met de aandachtsfunctionaris 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. 

mailto:coördinator.cjg@losser.nl
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5. De leraren 
 
Om allerlei uiteenlopende redenen kan uw kind geconfronteerd worden met verschillende 
leerkrachten. Dat kan zijn: een vrije dag van de leerkracht in het kader van de arbeidsduurverkorting, 
door ziekte, of voor scholing. Maar ook kan het voorkomen dat meer personen lesgeven in de groep. 
Uitgangspunt van de school is om wisselingen voor de kinderen zodanig te regelen dat zij zoveel 
mogelijk dezelfde leerkrachten krijgen.  
(Zie ook hoofdstuk 3.4 en 3.5) 

5.1 Stagiaires 
Onze school begeleidt stagiaires van de Hogeschool Edith Stein / OCT te Hengelo en tevens van 
andere pabo’s. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode studenten van deze opleiding 
stage bij ons lopen. Het aanbod van stagiaires varieert per schooljaar. Afhankelijk van het studiejaar 
waarin de stagiaire zit, vindt plaatsing in een bepaalde groep plaats. Deze stagiaires zijn of een dag of 
een volle stageweek op school in een groep. LIO-ers (leraar in opleiding) zijn vierdejaarsstagiaires van 
de Pabo, die twee dagen per week (donderdag en vrijdag) aan een groep worden toegevoegd, waar 
ze, onder begeleiding, alle verantwoordelijkheden als groepsleerkracht uitvoeren. 
Verder begeleiden wij stagiaires van het ROC. Dit kunnen studenten zijn die de opleiding 
onderwijsassistent, ICT of CIOS volgen. 

5.2 Invallers vanwege compensatieverlof 
Er zijn leerkrachten die recht hebben op compensatieverlof (atv). Bij de verdeling van de 
leerkrachten over de groepen is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 

5.3 Invallers vanwege ziekte 
Geen invaller en wat dan? 
De problematiek 
Het vinden van (voldoende gekwalificeerd) personeel wordt een steeds groter probleem, zeker als 
het gaat om vervanging bij ziekte. 
Doel 
Dit protocol is bedoeld om: 
1. Eenheid van handelen te hebben in dergelijke situaties. 
2. Duidelijkheid te verschaffen in de te ondernemen stappen. 
 
Voorkomen van lesuitval. 
Welke maatregelen kunnen we nemen om de vervanging zo goed mogelijk te kunnen blijven 
regelen? 
Opties: 

 het bevoegd gezag stelt een lijst samen van personen die als invalkracht willen optreden. 
(advertentie, mailing opleidingscentra) 

 Leerkrachten met parttimebaan worden aan het begin van elk schooljaar gevraagd over hun 
mogelijkheden invalwerk te verrichten. 

 Leerkrachten die adv genieten worden aan het begin van het schooljaar gevraagd over hun 
mogelijkheden invalwerk te verrichten. 

Uitgangspunten 
a) de kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden. De school kan niet als “oppas” 

fungeren. Daarom worden klassen niet meer onbeperkt samengevoegd, verdeeld over andere 
groepen. 

b) om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken dan hij al is, worden personeelsleden 
zonder groep met specifieke taken/functies, zoals directie, i.b.-er, in principe niet ingezet om als 
invalkracht groepen les te geven, m.u.v. de eerste dag van ziekte. 
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c) als een invalkracht niet gevonden kan worden, worden de kinderen van die betreffende groep 
naar huis gestuurd. De directies proberen zo snel mogelijk 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 ev. volgende dagen zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden. 

 
 
Beleid bij ziektevervanging 
1. Eerst wordt getracht te schatten hoelang vervanging noodzakelijk is. 
2. Eigen vervangers benaderen. 
3. Indien er geen vervanging gevonden kan worden komen de volgende mogelijkheden om tot een 

oplossing te komen in beeld: 

 als er wel een onderbouwvervanger gevonden kan worden intern wisselen. 

 indien een LIO-er aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet LIO-er!) 

 ambulante uren ruilen (niet laten vervallen) 

 de groep verdelen over andere groepen. (maximaal voor één dag en alleen als het 
redelijkerwijs mogelijk is.) Hiertoe wordt aan het begin van elk schooljaar een schema 
gemaakt. 

4. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis 
laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie met daarbij de volgende afspraken: 

 in principe niet de eerste dag 

 alleen in het uiterste geval 

 ouders schriftelijk op de hoogte stellen 
       Lesroostertechnisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen  
       verschillende groepen naar huis te sturen. 

 het bevoegd gezag krijgt een afschrift van de brief aan de ouders. 

 de leerplichtambtenaar ontvangt een afschrift van de brief aan de ouders. 
5.  De directeur dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, 

tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving 
toestaan. 

6. De ouders 

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

6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
Het is voor u en ons belangrijk dat we een goed contact hebben met elkaar. We zullen u zoveel 
mogelijk op de hoogte houden van het onderwijs op onze school en de daarbij behorende 
activiteiten.  
Daartoe houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor alle groepen. 
Verder kunt u extra informatie vinden in de nieuwsbrief die maandelijks per mail wordt verspreid,  
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6.3 MR: In de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat met het bestuur over alles wat met de 
school te maken heeft. Daarbij kun je denken aan het schoolplan, het formatieplan, de 
vakantieplanning of de klassenindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet 
worden voorgelegd aan de MR.  
Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft kenbaar maken aan het bestuur. Door te 
overleggen met de achterban kan de MR de openheid op school vergroten. In de MR hebben dan ook 
zowel 2 ouders als 2 leraren zitting.  
Het blijft niet alleen bij praten, de MR geeft adviezen en beslist mee. De MR heeft dus 2 soorten 
rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.  
Meer informatie over medezeggenschap staat vermeld op de site: 
www.minocw.nl/medezeggenschap. 

6.4 Inspraak via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Heel veel zaken waarmee de medezeggenschapsraden van de scholen zich bezighouden zijn school 
overstijgend, d.w.z. gelden voor alle scholen onder ons bestuur.  
In dit orgaan is een personeelslid en een ouderlid van de MR van iedere school vertegenwoordigd. 
Op die wijze komen gemeenschappelijke regelingen beter tot hun recht en komen scholen waar 
nodig beter op één noemer te zitten. 

6.5 Inspraak via de ouderraad (OR) 
Onze school heeft naast de MR ook een OR. Een belangrijke taak voor de OR is het contact tussen 
ouders en school bevorderen. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het team bij de planning en 
uitvoering van diverse activiteiten. 
Dit zijn activiteiten als bv. Sinterklaasfeest, Kerstmis, schoolreisjes, sportevenementen etc. 
Elke groep heeft vanuit de ouderraad zijn eigen contactouder. Deze kan zowel door de ouders als ook 
door de leerkrachten worden aangesproken. Het gaat hier voornamelijk om het regelen van 
praktische zaken ter ondersteuning van de leerkracht. 

6.6 De ouderbijdrage  
De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hebben het bedrag voor de ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2015-2016 vastgesteld op 36 euro (28 euro voor leerlingen die na 1 januari instromen) per 
leerling.  
Dit is een bedrag inclusief het geld voor het schoolreisje. Betalen in termijnen is mogelijk. Elk jaar 
worden de ouders hier aan het begin van het schooljaar over geïnformeerd.   
De ouderbijdrage is van onmisbaar belang. Zonder deze bijdrage kunnen allerlei leuke activiteiten 
zoals carnaval, sinterklaas, Pasen etc helaas niet meer worden georganiseerd. 
Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Monique Mulder, de 
penningmeester van de OR.  

6.7. Oud papier 
Aan  onze school is een oud papiercommissie verbonden. Deze commissie maakt deel uit van de OR, 
maar heeft een eigen bestuur. Maandelijks wordt er door de ouders van de school oud papier 
opgehaald in de door de gemeente aangewezen wijken. 
Dit gebeurt op de derde woensdag van de maand. 
Met de opbrengst worden allerlei zaken bekostigd die ten goede komen aan de leerlingen van 
Veldzijde. Zo worden er bijdragen gedaan aan het schoolreisje, kamp, sportevenementen. Verder 
kunnen er door de school allerlei materialen aangeschaft worden. Het is geweldig dat er elke maand 
weer ouders bereid zijn papier op te halen! 
 

6.8.Ouderactiviteiten 
Veel activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp van ouders.  
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Gedurende het jaar zullen we via de mail een beroep op u doen bij diverse activiteiten, denkt u 
bijvoorbeeld aan het versieren van de school voor Sinterklaas, het helpen bij een pannenkoekendag, 
etc. Voor alle activiteiten geldt dat de leerkracht verantwoordelijk blijft voor het handelen van deze 
onderwijsondersteunende ouders.  
De privacy en veiligheid van kinderen, personeel en ouders dient gewaarborgd te zijn. Wanneer de 
betreffende ouders afspraken schenden, dan wordt hun hulp niet meer op prijs gesteld. Anderzijds 
wordt van de leerlingen en het personeel een correcte houding naar deze ouders toe verwacht. 
Wanneer dat niet het geval is zullen zij daarop worden aangesproken. 

 

6.9 Buitenschoolse opvang en Peutereducatie 
Het bevoegd gezag dient in de schoolgids 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 kindcentra bij twee scholen van  SKOLO en partner SKE-kinderopvang in 
Overdinkel en Losser; 

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

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

http://www.skolo.nl/
http://www.paxchristioverdinkel.nl/
http://www.wegwijzerlosser.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
http://www.kbsdeverrekijker.nl/
http://www.demartinus.nl/
http://www.veldzijde.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
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In 2007 hebben de schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor- en naschoolse opvang 
te (laten) organiseren. Toen is aan de ouders de mogelijkheid geboden om hun kind gebruik te laten 
maken van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Op basis van gesprekken van de plaatselijke 
schoolbesturen met aanbieders van kinderopvang zijn daarna de gezamenlijke basisscholen tot de 
conclusie gekomen dat de aanbieders (Catalpa, Columbus Junior en Cluster) nagenoeg dezelfde 
kwaliteit leveren en voldoen aan de door de scholen geschetste voorwaarden.  
Op basis hiervan heeft het bestuur in juni 2007  een convenant met deze aanbieders afgesloten. Door 
het afsluiten van het convenant voldoet het bestuur aan de zorgplicht, terwijl de verantwoordelijkheid 
verschuift naar de opvangorganisatie. 
Alle Losserse scholen zullen aan de ouders die dat willen de informatie m.b.t. de aanbieders uitreiken,  
waarna ze zelf een keuze kunnen maken waar zij hun kind(eren) aanmelden voor de buitenschoolse 
opvang.  
De aanbieders Catalpa en Columbus Junior hebben hun opvanglocatie in Losser en Cluster beheert een 
kindcentrum in De Lutte. U kunt informatie bij deze organisaties krijgen via hun websites: 
kc.klavertjevier@catalpa.nl 
Info@columbus-junior.nl 
www.clusterlosser.nl 
 

Belastingdienst 
Als u gebruik maakt van kinderopvang komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl 
 

6.10 Contact en overleg betreffende uw kind 
Omdat het erg belangrijk is een goed contact te hebben tussen ouders en de leerkrachten over de 
ontwikkeling van het kind houden wij twee keer per jaar een 10-minutengesprek (november en 
februari). Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Rond het laatste rapport zal er, indien 
nodig, op initiatief van de leerkracht of op verzoek van de ouders, een afspraak gemaakt kunnen 
worden voor een gesprek. De ouders van de leerlingen die vanaf januari ingestroomd zijn, krijgen 
allemaal een uitnodiging voor een tien minutengesprek aan het eind van het schooljaar.  
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen van 3 t/m 8 een rapport.  
Dit rapport bevat naast gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO), elementen die kenmerkend zijn 
voor het onderwijs op Veldzijde, zoals werken met drie instructiegroepen bij lezen, taal, spelling en 
rekenen, het werken aan topondernemers en herstelrecht met als basis respect. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 ontvangen twee keer per jaar hun portfolio. 
 
Mochten zich tussentijds problemen voordoen, of vragen bij u opkomen, dan kunt u altijd bij de 
betreffende leerkracht terecht. Wij vragen u uitdrukkelijk dit dan ook te doen en er niet mee te 
wachten. Het initiatief daartoe kan natuurlijk ook bij de leerkracht liggen. 
 
Bespreekt u uw problemen en/of wensen met het team. Dit is een betere vorm van ouder-
/schoolcontact dan het uiten van moeilijkheden en/of ontevreden geluiden bij het schoolhek naar de 
andere ouders. Wanneer wij op de hoogte zijn, kan er iets mee gedaan worden. Goed overleg komt 
de verstandhouding ten goede. Dit is in uw belang, maar vooral in dat van uw kind. 

6.11 Klachtenprocedure 
De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste intimiteiten 
kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle betrokkenen. 
Onder ongewenste intimiteiten verstaan we ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting 
komt in woorden, gebaren, aanrakingen en die heel onaangenaam kan zijn voor degene die ze moet 
ondergaan.  
In de praktijk blijken dat vaak vrouwen en meisjes te zijn, maar ook jongens kennen die ervaring.  
Dikwijls zwijgt degene die het overkomen is.  

mailto:kc.klavertjevier@catalpa.nl
mailto:Info@columbus-junior.nl
http://www.clusterlosser.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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Het is moeilijk over deze gevoelens te praten, omdat hij: 

 Zich schaamt, weerzin voelt; 

 Bang is toch niet geloofd te worden; 

 Bang is de schuld te krijgen (“Heb je het zelf uitgelokt?) 

 De veroorzaker niet in verlegenheid wil brengen. 
Voor de leerling kunnen heel vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, slapeloosheid, verlies van 
zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen. Ook kunnen hierdoor de schoolprestaties negatief 
beïnvloed worden door het afnemen van de concentratie en de motivatie. 
Gold in het verleden alleen een klachtenprocedure omtrent het bovenstaande, met ingang van 
augustus 1998 is er een algemene klachtenregeling van toepassing die voor alle scholen van onze 
stichting. 
Volgens deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en 
beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. 
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van 
de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien 
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. 
 
Het schoolbestuur en de schooldirecties hebben op grond van bovenstaande de volgende regeling 
opgesteld: 

 Als ouders signalen opvangen van ongewenst gedrag in school of als er andersoortige 
klachten zijn, kunnen ze dat bespreken met de leerkracht van hun kind of de 
schooldirecteur. Men kan zich ook wenden tot de klachtencontactpersoon  van onze school. 
Zij kan adviseren over verdere stappen. Aan onze school zijn dat José Blokzijl en Gina Bode. 

 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 kunnen omgaan. Hij adviseert over verdere 
verwijzing en hulpverlening. De externe vertrouwenspersonen zijn dhr. A. Vermeulen en 
Mevr. A. Overbeek. 

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

 Advies- en meldpunt kindermishandeling 
(vertrouwensarts inzake kindermishandeling):                 0546 - 537120 

 De kindertelefoon:                   0546 – 823232 
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of gratis:       0800 - 0432 

 Klachtencommissie V.B.K.O.:                   070 - 3568600 

 Meldpunt vertrouwensinspecteurs     0900-1113111  
  (Op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.) 
Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als 
vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende 
taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. 
Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden 
van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt 
ook voor klachten over leraren, directies en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. 
Ook als niet meteen duidelijk is of er sprake is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur 
ingeschakeld te worden voor overleg. 
De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij zal in 
alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht 
en de stappen die worden genomen. 

6.12 Schoolverzekering 

Het schoolbestuur heeft voor het personeel en de ouderparticipanten een WA-verzekering 
afgesloten. Voor alle leerlingen is er een collectieve ongevallenverzekering van kracht. Deze is ook 
van toepassing voor het personeel en de ouderparticipanten. 

7. Andere schoolse activiteiten voor kinderen 
 

7.1 Sporttoernooien 
Sportactiviteiten  
Voor de organisatie van diverse sporttoernooien en activiteiten is een combifunctionaris aangesteld, 
die door alle basisscholen en de gemeente Losser wordt bekostigd. Bij de uitvoering van de 
sportactiviteiten wordt deze coördinator ondersteund door leerkrachten vanuit de scholen.  
 
De midden- en bovenbouwgroepen nemen deel aan verschillende schoolsporttoernooien zoals 
handbal, voetbal, schaken. De kinderen kunnen hieraan deelnemen onder begeleiding van een 
leerkracht en enthousiaste ouders. Tevens zijn er een aantal sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld 
schaatslessen, workshops in het zwembad en wedstrijden Indian Dutch. Deze worden in 
gezamenlijkheid onder schooltijd georganiseerd. Naast deze activiteiten zijn er een aantal 
evenementen waaraan leerlingen deel kunnen nemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid 
van ouders, zoals de avondvierdaagse en het kersthandbaltoernooi. Deze worden georganiseerd 
vanuit betreffende (sport)clubs.  
 
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 activiteiten organiseren, waarbij de medewerking van leerlingen van de scholen, of van de 
scholen wordt gevraagd. Er is uiteraard veel waardering voor de wijze waarop de vrijwilligers van 
organisaties en jeugd- en sportverenigingen zich inzetten om de jeugd in de vrije tijd bezig te houden 
en hen plezier te laten beleven. De waarde hiervan wordt door ons ten volle onderschreven.  
 
In verband met de verantwoordelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid van de scholen is er 
overleg geweest op welke wijze hiermee om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat we als scholen niet 
het risico willen lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor ongevallen, letsels e.d. die niet 
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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 evenementen 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 onder auspiciën van de sportcommissie gemeentelijke basisscholen zal door de 
leerlingen in schoolverband worden deelgenomen; het betreft hier het schaaktoernooi, 
voetbaltoernooi,  handbaltoernooi, Indian Dutch. Dit geldt ook voor het door de handbalvereniging 
Combinatie '64 georganiseerde kersthandbaltoernooi.  
 
Dit houdt in dat voor bovenstaande activiteiten schoolshirtjes worden verstrekt. Deelname aan 
wedstrijden/activiteiten buiten de normale schooluren gebeurt niet in officieel schoolverband.  
 
Een uitzondering hierop is de deelname van de scholen aan de avondvierdaagse. Uitgangspunt is dat 
de deelnemers zoveel mogelijk in verenigingsverband deelnemen. Slechts voor degene die deze 
mogelijkheid niet bezit, is de ouderraad bereid onder haar verantwoordelijkheid deelname in 
groepsverband mogelijk te maken. Deze groep heeft de mogelijkheid schoolshirtjes te dragen.  
Verder gaan we uit van de volgende spelregels;  
1. Deelname van leerlingen vindt plaats na inschrijving van de leerling en onder verantwoordelijkheid 
van hun ouders. [Scholen zijn bereid om formulieren uit te reiken en het inleveren te coördineren, 
mits de verenigingen verder alles regelen]   
2. Zowel de organisatie, training, begeleiding  voor, tijdens en na de wedstrijd/activiteit zijn in 
handen van de vereniging. 

 

7.2  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 basispakket kunstzinnige vorming 
aan te bieden van een hoog kwalitatief niveau. 
De kinderen genieten niet alleen van diverse voorstellingen, maar zijn ook actief bezig in de groepen 
op de eigen school. Door middel van lesbrieven worden  de klassendocenten ingeschakeld om de 
verschillende theaterprogramma's voor te bereiden en na te bespreken. 
 
Soms worden docenten van het centrum voor muziek en dans de Sleutel en van het cultureel 
centrum Concordia in Enschede betrokken bij allerlei soorten lesactiviteiten, gekoppeld aan de 
voorstellingen, in de scholen. Ook worden Bikkers(kunstenaars in de klas) uitgenodigd om in de 
groepen les te geven. 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. 
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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 opgenomen. 
Dit zijn Steenfabriek De Werklust,Erve Kraesgenberg, De Staringgroeve en De Bleek 
Uit de jaarlijkse evaluatie in het directeurenberaad gemeente Losser blijkt dat men zeer tevreden is 
over het aanbod voor kunstzinnige vorming/cultureel erfgoed door de stichting Culturele 
Basisvorming Losser. 
 
We kunnen dit niet allemaal realiseren zonder financiële ondersteuning van de provincie 
Overijssel,de gemeente Losser,  en onze LONDO gelden cultuur vanuit het ministerie OCW.Een 
enkele keer worden we ook gesponsord door plaatselijke bedrijven. 

7.3  Bibliotheek 
Wij vinden lezen erg belangrijk. Daarom wordt er regelmatig aandacht besteed aan belangstellend 
lezen. Daarvoor gaan, in verband met de afstand, de leerkrachten en/of ouders van de lagere 
groepen naar de bibliotheek om voor de benodigde boeken te zorgen. De leerlingen van groep 7 en 8 
fietsen zelf naar de bibliotheek onder leiding van de leerkracht. 

7.4 Excursies 
Onder schooltijd worden er soms excursies georganiseerd. Het betreft hier excursies naar o.a. 
musea, kinderboerderij etc. Voor het vervoer doen we een beroep op ouders die willen en kunnen 
rijden. 

7.5 Schoolreisjes en kamp 
Eén keer per jaar gaan alle groepen, onder begeleiding van leerkrachten en indien nodig ouders, op 
schoolreis. Meestal betekent dat dat de kinderen van de groepen 1 t/m 7 een reisje maken met de 
bus. Groep 8 gaat enkele dagen op kamp.                       
 

8  De ontwikkeling van het onderwijs in de school. 

 

8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
Wij streven ernaar om de kwaliteit van het onderwijs op school voortdurend te verbeteren en te 
verhogen. Dat blijkt ook uit allerlei activiteiten. 
 

8.1.1 Onderwijsmethoden 
De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Als school willen wij proberen op 
die veranderingen zo passend mogelijk in te spelen. Het gebruik van de nieuwste leermethoden en 
eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Omdat de financiën beperkt zijn, 
moet er zuinig met deze middelen worden omgesprongen. Bij de besteding van de middelen, die de 
school ter beschikking staan, geven wij hoge prioriteit aan moderne methoden, met name voor de 
basisvakken rekenen/ wiskunde en taal. 
Ook het gebruik van computers als leer- en hulpmiddel vinden wij belangrijk. 
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8.1.2 Nascholing leerkrachten 
De leerkrachten volgen jaarlijks allerlei nascholingscursussen om zich op de hoogte te kunnen blijven 
stellen van veranderende inzichten over opvoeding en onderwijs. Deze scholing kan zowel onder als 
buiten schooltijd plaatsvinden. 

8.1.3 Informatie- en communicatietechnologie 
Het gebruik van de computer is een onderdeel van het onderwijs dat wij op school bieden. De 
computer wordt zowel methodeondersteunend gebruikt als voor communicatieve doeleinden (e-
mail) en tevens als informatiebron (internet). Onze school beschikt hiervoor over een netwerk met 
aansluitingen voor meerdere computers in de lokalen en tevens over een opstelling van 13 
computers in de centrale hal. Samen met de andere  SKOLO-scholen zijn wij aangesloten bij een 
bovenschools ICT-netwerk.  

We hebben op Veldzijde een ICT-beleidsplan. Hierin staat o.a. een doorgaande ICT-leerlijn voor de 
groepen 1 t/m 8 beschreven. De vaardigheden in de ICT-leerlijn hebben betrekking op de volgende 
onderdelen; Mediawijsheid, Presentatievaardigheden en ICT-vaardigheden. In alle groepen wordt 
gebruikt gemaakt van digitale schoolborden. 

8.1.5 Onderwijsinhoudelijke doelen 

Dit schooljaar gaan we in teamverband en evt. samen met begeleiders van 
schoolbegeleidingsdiensten, verder met de ontwikkeling van het onderwijs op onze school.  
Daarbij denken we met name aan: 

 Ouderbetrokkenheid in 10-minutengesprekken.  

 Opbrengstgericht werken, duidelijke doelen stellen voor het onderwijs dat we geven.  

 Orientatie op een nieuw instrument voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen.  

 Workshops voor groep 3 t/m 8.  

 Verder implementeren van de methode Onderbouwd voor groep 1 en 2.  

 Implementatie nieuwe taalmethode groep 4 t/m 8.  
Daarnaast zullen ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet worden gecontinueerd en uitgediept. 

8.1.6 Kwaliteitszorg. 

Door het bestuur en het team van Veldzijde wordt ernaar gestreefd een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod van onderwijs en vorming voor haar leerlingen te bieden, dat maximaal aansluit bij de 
wensen van de ouders/verzorgers en hun kinderen. 
Om deze hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren, vraagt de school periodiek aan de ouders van de 
leerlingen, de personeelsleden en de leerlingen hoe zij het huidige onderwijs-, zorg- en 
vormingsaanbod van de school beoordelen. Tevens wordt aandacht besteed aan de 
veiligheidsbeleving. 
In het kader van deze zelfevaluatie is, in gezamenlijk overleg met de andere scholen onder het 
bestuur van SKOLO, gekozen voor een instrument, waarmee op systematische wijze de kwaliteit van 
het onderwijs bepaald, bewaakt, verbeterd en geborgd kan worden. Dit instrument is onderdeel van 
ons administratiesysteem Parnassys, namelijk Integraal.  
De uit de enquêtes voortvloeiende verbeterpunten worden opgenomen in de beleidsvoornemens 
voor het volgende schooljaar. In het schooljaar 2012-2013 is het instrument afgenomen.  
 
Met behulp van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en de eindtoets 
basisonderwijs evalueert de school periodiek wat de kwaliteit is van haar opbrengsten. Deze worden 
besproken binnen de kwaliteitszorggroep (directie + IB), het team, MR en op bovenschools niveau. 
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9. School- en vakantietijden 
 

9.1 Schooltijden 
Op Veldzijde wordt gewerkt met het continurooster. Dat houdt in dat de schooltijden dan als volgt 
zijn: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  8.30 – 14.30 uur. 

Woensdag      8.30 – 12.15 uur. 

De leerlingen van groep 1 hebben vrijdag de gehele dag vrij. De leerlingen van de groepen 2,3 en 4 
hebben vrijdagmiddag vrij, vanaf 12.00 uur. 

Continurooster. 
Op Veldzijde hebben we gekozen voor een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat we een korte 
middagpauze houden, waarin de leerkracht met de kinderen van de klas eet. Daarna wordt, ook 
onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, nog even buiten gespeeld.  

De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee van huis. Het drinken zal in een koelkast 
worden bewaard. Het lunchpakket blijft in de tas. 
Het continurooster biedt een aantal mogelijkheden voor school en ouders en loopt vooruit op een 
maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de school meer is dan alleen een onderwijsinstituut. 

9.2 Vakantieregeling  
Herfstvakantie           ma 19 oktober 2015 t/m vr 23 oktober 2015 

Kerstvakantie             ma 21 december 2015 t/m vr 1 januari 2016 

Carnaval                      8 en 9 februari 2016 

Voorjaarsvakantie   ma 29 februari 2016 t/m vrijdag 4 maart 2016 

Pasen                           ma 28 maart 2016 

Meivakantie              wo 27 april (koningsdag) t/m vrijdag 6 mei 2016 

Hemelvaart                 do 5 mei en vrijdag 6 mei 2016 

Pinksteren                  ma. 16 mei 2016 

Zomervakantie           ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2016 

               
Met bovenstaande vakantie- en schooltijdenregeling (9.1 en 9.2) voldoen we aan de wettelijke eisen 
voor verplichte onderwijstijd. Deze bedraagt voor groep 1 t/m 8 tezamen ruim 7520 uur. In 
onderstaand schema staat de onderwijstijd per cohort tot en met schooljaar 2014-2015. 
Co-
hort 

Groep 8 Groep 7 Groep 6 Groep 5 Groep 4 Groep 3 Groep 2 Groep 1 

        

08–09 792.75            

09–10 933.50 804,50          

10-11 929,75 929.75 795,25        

11-12 1005,75 929,75 929.75 793.25     
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12-13 994.50 918.50 918.50 918.50 785.50    

13-14 1011.5 1011.5 935.25 935.25 935.25 795.25   

14-15 1002 1002 1002 925,75 925,75 925,75 789,5  

15-16 1029.5 1029.5 1029.5 1031 951.5 951.5 951.5 808 

Totaal 7709.25 6625.5 5610.25 4782.25 3597 2672.5 1741 808 

Studiemomenten: 
Voor de studiemomenten verwijzen wij naar de kalender op de website.  

9.3 Hoe laat op school 
De leerlingen mogen 15 minuten vóór het begin van de schooltijd op school aanwezig zijn, niet 
eerder! Vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats. De leerlingen mogen, uitgezonderd 
bijzondere gevallen, niet voor schooltijd naar binnen.  
Vijf minuten voor aanvang van de schooltijd wordt er gebeld ten teken dat de leerlingen naar hun 
klaslokaal mogen. Om half negen start de leerkracht met de les. Ouders dienen dan de school te 
verlaten. Wanneer een kind moet nablijven dan zal, als het langer dan 15 minuten is, met de ouders 
gebeld worden. 
 

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

9.5 Verlofregeling 

Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en 
verlof wegens gewichtige omstandigheden. 

9.5.1 Algemeen 

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via een aanvraagformulier dat 
verkrijgbaar is bij de groepsleerkracht of directeur. 

9.5.2 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. 
Verlof indienen: 
·    wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts  
       mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt          

overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof, vakantie binnen de officiële schoolvakanties mogelijk 
is. 

Vakantieverlof mag: 
· één maal per schooljaar worden verleend; 
· niet langer duren dan tien schooldagen; 
· niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
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9.5.3 Verlof wegens gewichtige omstandigheden; 10 dagen 

Tien schooldagen per schooljaar of minder 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen 
per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering 
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

 voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 

 voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een 
of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende; 

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

 bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de 
school; 

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

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

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

9.5.4 Verlof wegens gewichtige omstandigheden; meer dan 10 dagen 

Meer dan tien schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van 
de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van 
tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 
leerling te worden voorgelegd. 
 
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien: 
de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen 
overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie 
betreffende een van de gezinsleden. 
 
Waarschuwing 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 
houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 
 
Informatie 
Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de 
school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Losser, dhr. L. Vermeulen, tel. 0541-588330.  
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10. Allerlei 

10.1 Huiswerk 
Onze school kent in principe geen huiswerk. Wel kan het zo zijn dat, in overleg met ouders, een kind 
tijdelijk wat oefenstof meekrijgt naar huis. 
De kinderen worden op school in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op een toets, 
spreekbeurt, presentatie, het maken van een werkstuk. 

10.2 Sponsoring 
Wij voeren een terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële of geldelijke 
bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de kinderen toe bepaalde verplichtingen aan 
verbonden zouden zijn. 

10.3 Halen en brengen van kinderen 
“Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer.” 
De weg van huis naar school en terug dient voor kinderen zo veilig mogelijk te zijn. Daar is wel wat 
aan te doen, zeker in de directe omgeving van de school. 
We menen dan ook dat we een dringend beroep mogen doen op die ouders die hun kind met de 
auto naar school brengen. Vooral bij regenachtig weer is het een komen en gaan van auto’s. Dit leidt 
soms tot zeer gevaarlijke situaties. Wees daarom extra alert. Wilt u ook rekening houden met de plek 
waar u uw kind uit de auto zet. Doet u dit a.u.b. op een veilige plaats, ook voor de andere kinderen. 
  

10.4 Fietsregels 
Bijna alle kinderen wonen op loopafstand van de school. We gaan er dus van uit dat uw kind lopend 
naar school komt. 
 
Wanneer komt uw kind met de fiets? 
- als u wat verder weg woont. 
- als uw kind de fiets nodig heeft voor een groepsactiviteit, bijv. gym. 
- als uw kind (in bijzondere gevallen) toestemming heeft van de leerkracht. 
 
Als u meent, dat er bijzondere redenen zijn waarom uw kind toch per fiets naar school zou moeten 
kunnen, neemt u dan even contact op.  
Kinderen die met de fiets naar school komen, kunnen hun fiets onder de overkapping stallen, mits 
daar genoeg plaats is. Daarnaast is er middels een witte streep op het schoolplein tevens een plek 
aangegeven, waarbinnen de fietsen geplaatst kunnen worden.Het fietsen op de speelplaats is i.v.m. 
de veiligheid van de andere kinderen niet toegestaan.  
De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van gestalde fietsen. 
 

10.5 Afval 

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

10.6 Eten en drinken 
Wanneer u uw kind zelf iets te drinken meegeeft naar school, dan graag in een goed afsluitbare 
beker (géén glas!) en géén koolzuurhoudende drankjes. In verband met de hoeveelheid afval zien we 
liever niet dat u uw kind pakjes drinken meegeeft. 
Geeft u uw kind iets te eten mee, dan kan dit bijv. zijn: fruit (eventueel in stukjes) of een boterham. 
Liever géén snoep. 
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10.7 Verjaardagen        
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk op school trakteren. Het liefst zo gezond mogelijk: stukjes 
appel, komkommer, kaas, wortel, rozijntjes, worst etc. Leerkrachten stellen eenzelfde traktatie als 
die welke uw kind voor zijn medeleerlingen meeneemt, op prijs. Op school is voor u een trakteer-
recepten map aanwezig om in te kijken. Op die wijze kunt u ideeën opdoen voor een gezonde 
traktatie op een andere manier. 
Mag uw kind om de een of andere reden bepaalde traktaties niet eten, wilt u dat dan bijtijds aan de 
leerkracht doorgeven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 
Het is de bedoeling dat u deze traktatie dan 's morgens voor schooltijd aan de groepsleerkracht 
geeft. Zij zal met de groep de verjaardag vieren. Wilt u graag foto's dan is de leerkracht bereid deze 
te maken. 
 

10.8 Verjaardagscadeautjes. 
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen voor hun vader en moeder verjaardagscadeautjes maken. 
Hiervoor moet een week van tevoren een briefje ingeleverd worden bij de leerkracht. Indien het 
briefje later binnen is, kan er alleen een tekening gemaakt worden. Helaas is het niet mogelijk om 
voor de vakantieperiode [ zomervakantie ] een cadeautje te maken. 
De leerlingen van groep 3 mogen, indien ze dat willen, een tekening maken.  
Laat u dat dan minstens een week van tevoren even weten d.m.v. een briefje.  
Ook voor bruiloften kan iets gemaakt worden, mits u dit tijdig doorgeeft. De groepen 1 t/m 4 maken 
in het kader van vader- en moeder- een cadeautje voor hun ouders.  
 

10.9 Gymnastiekkleding 
Wilt u voor de gymnastieklessen zorgen voor passende gymkleding en -schoenen? ( Géén schoenen 
met zwarte zolen! ) Ook de kinderen van groep 1 en groep 2 dienen gymschoenen te dragen, maar 
dan het liefst veterloos. (Geen balletschoentjes i.v.m. gladde zolen). Geeft u deze met de naam van 
het kind erop in een tasje mee naar school.  
                            

10.10 Even wennen       
Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, betekent dat voor uw kind een hele verandering. 
Vandaar enkele tips: 
De eerste tijd van aanpassing is vaak vermoeiend: 
- een heel andere omgeving dan thuis, veel vreemde kinderen 
- een vreemde juf die anders doet en andere eisen stelt dan u. 
- als uw kind de eerste tijd na de ochtend vermoeid thuis komt, laat het dan gerust tussen de middag 

even rusten; zorg ook voor voldoende nachtrust. 
- leer uw kind zichzelf uit- en aankleden. 
- leer uw kind zelfstandig naar de wc gaan. 
- bericht ons als er in het gezin iets is voorgevallen dat het kind van streek heeft gebracht. Wij 

begrijpen dan waarom het zich misschien niet zo gedraagt als gewoonlijk. Wij proberen het kind te 
helpen bij het verwerken van die ervaring. 

 
 

10.11 Onderwijsbegeleiding aan zieke kinderen 
In de wet “Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen” van 1999 is duidelijk aangegeven dat 
zieke leerlingen ook recht hebben op onderwijs. Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn 
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opgenomen, of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. 
Onderwijs hoort daar zeker bij.  
Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang; 
Het leerproces wordt voortgezet (een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen) 
De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale 
contacten) 
 
Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze 
onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent 
Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in 
overleg met de ouders van leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning.  
Het accent kan daarbij liggen op de begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het 
onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt 
daarbij steeds als uitgangspunt genomen. 
Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door ouders of de school. Voorafgaand 
overleg is daarbij wel aan te bevelen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs aan Ziek 
Leerlingen IJsselgroep (Tel.; 0546 – 536583, e-mail ; ozl.info@ijsselgroep.nl, www.ijsselgroep.nl) of 
via de website van de stichting “Ziek zijn en Onderwijs” (www.ziezon.nl). 
 

10.12 Ontruimingsplan 
De school beschikt, in het kader van de ARBO-wet, over een ontruimingsplan, een 
preventiemedewerker en een aantal BHV-ers (bedrijfshulpverleners). Jaarlijks zullen er een aantal 
ontruimingsoefeningen worden gehouden om ervoor te zorgen dat iedereen die een taak heeft, 
binnen dit plan, deze altijd uit kan voeren. 
Mocht er een oefening plaatsvinden dan wordt u daarover niet altijd van tevoren geïnformeerd. Het 
is van het grootste belang dat u, wanneer zich calamiteiten voordoen, geen eigen initiatieven 
ontwikkelt, zoals uw kind (-eren) meenemen zonder ruggespraak met de leerkracht en/of BHV-er. 

 

10.13 Hoofdluisbeleid 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen 
kan deze besmetting gemakkelijk van de een op de ander worden overgebracht. De school is, 
ongewild, zo’n plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking 
tot de bestrijding van hoofdluis. 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor 
verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te controleren op hoofdluis en 
zonodig te behandelen. 
Om de hoofdluisproblematiek onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de 
ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. 
Dit houdt in dat we een ouderwerkgroep hebben ingesteld. Deze werkgroep heeft als taak om op een 
aantal vaste tijdstippen, na elke vakantie, alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Tevens kan de 
werkgroep extra worden ingeschakeld in periodes, wanneer daar aanleiding toe is.  
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf worden 
meegedeeld, maar zal de contactpersoon van de school met de ouders van het kind contact 
opnemen. De ouders van de werkgroep krijgen ondersteuning van de GGD. Zij werken ook volgens 
instructie van de GGD. 
 

mailto:ozl.info@ijsselgroep.nl
http://www.ijsselgroep.nl/
http://www.ziezon.nl/
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Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de directie en/of de 
contactpersoon van de werkgroep: mevr Yvonne Nengerman, tel.: 053-8882203  
Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind(eren) gecontroleerd wordt/worden door één van de 
werkgroepleden, dan kunt u contact opnemen met de directie. 
 

10.14 Protocollen 
De school heeft een aantal protocollen opgesteld, die voor elke ouder op school ter inzage liggen. 
Het betreft hier de volgende protocollen: 

 Veiligheidsprotocol met daarin o.a. opgenomen het ontruimingsplan, afspraken rond allerlei 
door de school te organiseren activiteiten 

 Informatieplicht aan ouders 

 Protocol vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik 

 Verwijdering / schorsing 

 Aannamebeleid kinderen met speciale onderwijsbehoeften 

 Najaarsleerlingen 

 Individuele leerlijn 

 Meer(hoog)begaafdheid 

 Overgang van groep 1 naar 2 naar 3 
 

10.15 Materialen 
In principe verstrekt de school de door de kinderen te gebruiken materialen. Het gebruik van eigen 
materialen dient altijd in overleg te geschieden met de school. Wanneer het gebruik van andere dan 
door school verstrekte materialen gewenst is, dan dient dit verzoek vergezeld te gaan van een 
schriftelijke aanbeveling van bv. arts, logopediste, fysiotherapeut. 
De risico's van het gebruik van eigen materialen zijn voor de gebruiker c.q. de ouders.  
De kinderen ontvangen de te gebruiken materialen in bruikleen. Dat houdt in dat bij verlies of 
stukmaken door eigen toedoen nieuwe materialen worden verstrekt tegen een kleine vergoeding. 
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11. Jaarverslag 
 
2014-2015 
Met dit jaarverslag willen we u in het kort een beeld geven van onze organisatie van het afgelopen 
schooljaar 2014-2015. 

11.1 algemene gegevens:  
Leerlingenaantal:  Op 1 oktober 2014 telde onze school 179 leerlingen verdeeld over 8 
groepen.  
Aantal leerkrachten:  13 (excl.directie) 
Overig personeel:  2 conciërges en 2 vaste schoonmaaksters.  
 

11.2 Ontwikkelingen:  
Aan het einde van het schooljaar 2013-2014 heeft Veldzijde een officiele attendering ontvangen van 
de onderwijsinspecteur. Deze attendering ontvingen wij op basis van twee keer een onvoldoende 
resultaat op de eindtoets voor groep 8. N.a.v. deze attendering zijn een aantal onderwijskundige 
doelen veranderd en/of opgeschoven en hebben wij ons met het plan ‘Veldzijde maakt zich STERK’, 
waarbij STERK staat voor Samenwerking, Talent, Eenheid, Respect en Kwaliteit ingezet voor het 
verbeteren van een aantal zaken.  

 De kwaliteitszorg is onder de loep genomen en we hebben onze manier van ‘vastleggen’ van 
resultaten veranderd. We hebben ‘cockpits’ ingericht voor iedere leerling waarin alle 
belangrijke observatiegegevens, onderwijsbehoeften en toetsgegevens bij elkaar staan en 
waarin we de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet kunnen volgen.   

 Alles in het werk gesteld om de groep 8 van 2014-2015 boven de norm van de inspectie te 
laten scoren. We hebben de resultaten van alle groepen kritisch bekeken en op basis daarvan 
focus-gesprekken gevoerd met leerkrachten. In deze gesprekken heeft zowel de sociaal-
emotionele als ook de cognitieve ontwikkeling van de groep centraal gestaan. Er zijn helder 
doelen gesteld per groep en het onderwijs is nog beter afgestemd op de behoefte van iedere 
groep.   

 De onderbouw werkt vanaf januari met de nieuwe methode ‘onderbouwd’, een 
kwaliteitsimpuls voor de leerlingen en leerkrachten. In deze methode staat het spelend leren 
(dit sluit duidelijk aan bij onze visie op jonge kinderen) centraal. Kinderen worden via een 
leerlingvolgsysteem gevolgd in hun ontwikkeling.  

 De leerkrachten hebben voor het tweede jaar meegedraaid in een school overstijgend 
intervisienetwerk.  

 Er zijn in het kader van de gesprekkencyclus Functioneringsgesprekken gevoerd met alle 
leerkrachten. Tijdens deze gesprekken stond de persoonlijke ontwikkeling centraal. Er is een 
3 jarige cyclus ontwikkeld (gestart in 2013) t.a.v. het volgen van de ontwikkeling van 
werknemers. Gedurende de drie jaar vindt er een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gesprek, een 
functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek plaats.  

 Er zijn afspraken gemaakt over het structureel inzetten van kindgesprekken en deze zijn 
geborgd.  

 De vakspecifieke afspraken die vorig jaar opgesteld zijn, zijn geborgd en worden door de 
leerkrachten nageleefd.  

 Het nieuwe rapport is na uitvoerig overleg met de OR en het team vastgesteld en voor het 
eerst uitgegeven dit schooljaar.  

 Groep 8 heeft een pilot gedraaid met ‘klasbord’ – een digitale omgeving waarin je ouders op 
de hoogte kunt houden van de activiteiten en bijzonderheden die de groep gebeurd zijn.  
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Schoolorganisatie:  
De eindverantwoordelijkheid berust bij de directie. Daarnaast functioneert 1 bouwcoördinator, 1 
intern begeleider, 1 ICT-coördinator en een leerkracht met specifieke kennis t.a.v. hoogbegaafdheid. 
Verder kende Veldzijde een kwaliteitszorggroep bestaande uit de directie, de intern begeleider en de 
bovenbouwcoordinator. Zij zien toe op de kwaliteit van het onderwijs. Tussen de diverse groepen en 
de directie is er regelmatig overleg. 
 
Huisvesting:  
Wij hebben de beschikking over 10 lokalen waarvan er 9 voor lesgevende taken worden gebruikt. Het 
overige lokaal doet dienst als eetruimte voor de kleutergroepen en werklokaal voor groepjes 
kinderen. Daarnaast beschikken we over een inpandig speellokaal.  
 

11.3 Onze resultaten van het onderwijs.  
Specifieke zorg welke aan de leerlingen is verleend:  
 

Aard van de zorg 2012-2013 

Collegiale consultatie (begeleiding lk. en ll. vanuit ‘de Windroos’) 4 

Ambulante begeleiding:  
Bartimeus (cluster 1) 
Het Maatman (cluster 2) 
REC Oostmarke (cluster 3) 
Scholengroep Twente Speciaal (cluster 4) 

 
 
 

verwijzing Speciale school voor Basisonderwijs 2 

Verwijzing speciaal onderwijs 1 

Onderzoek door externen 4 

Versnellers  

 

11.4 De doorstroom naar het voortgezet onderwijs:  
 

Cito eindtoets basisonderwijs laatste 
drie jaren 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Gemiddelde standaardscore school 532.4 532.7 535.1 

Landelijk gemiddelde score 534.7 534.4 534.8*  
* Er dient opgemerkt te worden dat dit niet de ondergrens voor Veldzijde betreft. Deze is voor 2014-2015 vastgesteld op:  534.6 
en daarmee heeft Veldzijde aan de eisen van de inspectie voldaan.  

 
Doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Aantal leerlingen 20 31 29 

Twents Carmel 
college 

A: 0% 
B: 10% 
C: 30% 
D: 45% 
E: 5% 

A: 
B: 12.9% 
C: 48.3% 
D: 29.0% 
E: 0% 
 

A-Stroom: 5.9% 
VMBO BL: 17.6% 
VMBO KL: 5.9% 
VMBO GL: 17.6% 
VMBO TL: 11.8% 
HAVO: 23.5% 
VWO: 11.8% 

A.O.C. A  
B             
C         
D          

A  
B         
C          
D              

A: 
B: 
C: 
D: 
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Stedelijk Lyceum 
Enschede 

C 3 % 
D: 3 % 

C 3% 
D 3% 

C: 
D: 

Bonhoeffer 
Enschede 

C 
D 

C 
D 

C: 
D: 

Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 

  5,9 % 
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12. Belangrijke adressen en telefoonnummers 
 

Juf Marianne zal ondersteunende werkzaamheden verrichten in groep 1 en 2  
 
Intern Begeleider:  Gina Bode, ambulant op woensdag en donderdag 
Directie: Marin Belt, ambulant op dinsdag t/m vrijdagochtend.  
  
Conciërges: 
Dhr.J.Poorthuis 
Dhr.A.Mekkelholt 
 

Directie 
Directeur   Mevr. Marin Belt 
 

Huishoudelijk personeel 
Mevr. A. Koop-Wolkorte 
Mevr. K. Bakker-van Slooten 
 

12.1 Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO)

  
Voorzitter dhr. M. Hulshof 

Pastoor van Laakstraat 51 
7586 CB Overdinkel 
E mhulshof@skolo.nl 

Secretaris 
Controller                                                                              

dhr. H. Berkhout 
dhr. J. Rouing 

 
Algemene Directie/Bestuursbureau SKOLO 
Algemeen directeur 
Secretarieel- en staf medewerker 
Bestuursbureau 

 
 
dhr. B. Gengler 
mevr. A. Spijker 
Postbus 46 
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7580 AA  Losser 
Kloppenstraat 75 
7581 EB  Losser 
E bureau@skolo.nl 
T 053-5364271 

12.1 Ouderraad 
 

Voorzitter:   Mevr. Pascalle Onland  Tel: 5386118 

Secretaris:   Mevr. Alice ter Linde  Tel: 5361171 

Penningmeester:  Mevr. Monique Mulder  Tel: 5382933 

Leden:    Mevr. Ellis Eggert   

Mevr. Ramona Flokstra   

Mevr. Christel Stegge   

Mevr. Ingrid Stobbe   

Mevr. Karin Notkamp 

Mevr. Wendy Zwerink 

Mevr. Marielle Scheffer 

Mevr. Ilona ten Dam 

Mevr. Inge Notkamp 

Mevr. Melanie Kamphuis 

Men. Richard Hoevers   

Elke groep heeft vanuit de ouderraad zijn eigen contactouder. Deze kan zowel door de ouders als ook 
door de leerkrachten worden aangesproken. Het gaat hier voornamelijk om het regelen van 
praktische zaken ter ondersteuning van de leerkracht. 
 
 
Banknummer:   33.73.33.769 t.n.v. Ouderraad Veldzijde. 
 

12.2 Medezeggenschapsraad 

    
Oudergeleding:   Mevr. Karen Heitbaum 
    Tel: 4329096 

    Mevr. Mariëlle ter Beek  

    Tel:  5364744   
   
 Personeelsgeleding:   Mevr. Brigitte Postel 
    Mevr. José Blokzijl 
 

mailto:skolo@wanadoo.nl
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12.3 Contactpersonen 
 

Oudpapiercommissie:   Dhr. J.van Huizen 

Tel: 5382955 

     
Verkeersouders:   Mevr. Saskia Scheffer  

Tel: 5388949 
Mevr. Karin Notkamp 
Tel: 5360828 

 
 

12.4 Diversen  
 
Rijksinspectie van het onderwijs 
Inspectie van het onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 10048 
8000 GA ZWOLLE 
T 038-4257820 
Landelijk nummer: 
T 088-6696060 
E pozwolle@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Vragen over onderwijs: T 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen 
lokaal tarief) 
 
Jeugdtandverzorging 
Haaksbergerstraat 109-113 
7513 ER  Enschede 
T 053 - 4309010 
E info@jtv-mondzorg.nl 
GGD Regio Twente;  
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Nijverheidstraat 30 
7511 JM  Enschede 
T 0900 - 333 888 9 
www.ggdtwente.nl 
 
Schoolarts: Mevr. M.J.  Sprakel 
Schoolartsassistente: Mevr. D. Essink 
Schoolverpleegkundige: Mevr. K. Burink 
 
Secretariaat Netwerk kinderen 
Gemeente Losser, Dhr. L. Vermeulen (tevens 
leerplichtambtenaar) 
T 0541-58830 /  0612608039 
E l.vermeulen@oldenzaal.nl 

 
Vertrouwenspersoon SKOLO 
Mevr. Anne Overbeek 
E info@anneoverbeek.nl / T 06 30642568 
Dhr. André Vermeulen 
E ancoverm@marthedes.nl 
 
Leerplichtambtenaar/ RMC-
medewerkergemeentelosser 
E l.vermeulen@oldenzaal.nl 
T 0541-588330 / 06-12608039 
Bezoekadres: gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal 
T 0541-588111 
www.oldenzaal.nl 
 
Advies- en meldpunt kindermishandeling 
Bornsestraat 5 
7556 BA  Hengelo 
T 074 851 8100 / 0546 537111 
E amk@bjzo.nl 
 
Advies- en steunpunt huiselijk geweld 
T 0900 126 2626 
E shg-twente.nl 
 
Mediant 
Afd. jeugd ( 0 – 18 jaar ) 
Roessinghbleekweg 39 
7522 AH  Enschede 
T 053 482 8500 
E infoggzjeugd@mediant.nl 
www.mediantjeugd.nl 
 
Kindertelefoon  
T 0800 - 0432 (gratis en anoniem) 
Bereikbaar tussen 14.00 en 20.00 uur 
 

mailto:pozwolle@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
mailto:l.vermeulen@oldenzaal.nl
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Loes (Centrum Jeugd en Gezin) 
Loket Losser 
Vlasakker 2 
7582 AS  Losser 
T 053 536 9411 
www.loes.nl 
 
 
SWV 23.02 
Samenwerkingsverband PO Twente 
Postbus 369 
7570 AJ  Oldenzaal 
T 06 23241367 
E info@swv2302.nl 
 
Centrum School & Veiligheid 
Pestweb Helpdesk  
T 0800 2828280 (vanaf vast toestel) 
T 0900 2828280 (vanaf mobiele telefoon) 
www.pestweb.nl 
 
Informatie- en advieslijn voor ouders  
over onderwijs 
T 0800-5010 

Ma. t/m vr. van 10.00 – 15.00 uur of 
www.50tien.nl  
 

Kindcentra- Peutereducatie-  
Buitenschoolse opvang 
 
SKE 
www.skekinderopvang.nl 
 
Catalpa kinderopvang;  
E kc.klavertjevier@catalpa.nl 
www.catalpa.nl 
 
Kindercentrum Columbus Junior;   
Locatie Losser 
Enschedesestraat 58a 
T (centraal) 0541 - 514992 
E info@columbus-junior.nl 
www.columbus-junior.nl 
 
Stichting Cluster 
T 053 – 5369410 
E kinderopvang@cluster.nl 
www.clusterlosser.nl 

 

http://www.50tien.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
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13. Instemmings- en vaststellingsverklaring 
 
 

FORMULIER ‘INSTEMMING MET SCHOOLGIDS' 
 

 
 

FORMULIER "Instemming met schoolgids" 
 
 School: R.K Basisschool Veldzijde 
 
 Adres: Ericahof 1 
 
 Postcode/plaats:7581 VZ  LOSSER 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 VERKLARING 
 Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te  

stemmen met de 
 
  van  1 augustus 2014  tot 1 augustus 2015 
 
 geldende schoolgids van deze school. 
       

Namens de MR, 
 
 
      Plaats  Losser 
 
 
      Datum 
 
 
      Naam:  
 
 
      Functie: Secretaris 
 
 
      Handtekening 
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FORMULIER 'VASTSTELLING VAN SCHOOLGIDS’ 

 
 

 
 

FORMULIER "Vaststelling van schoolgids" 
 
 School: R.K Basisschool  Veldzijde  
 
 Adres: Ericahof 1 
 
 Postcode/plaats: 7581 VZ  LOSSER 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de 
 
  van  1 augustus 2014  tot  1 augustus 2015 
 
 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 
 
      Namens het bevoegd gezag, 
 
      Plaats  Losser 
 
 
      Datum 
 
 
      Naam  B. Gengler 
      Functie Algemeen directeur 
       
 

                                                    Handtekening 
 
 
       
 
    
 

 
 
 
 
 


