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1.Wie zijn wij?     
Op onze school werken directie, intern begeleider en leraren samen om het onderwijs te verzorgen 

aan de ons toevertrouwde leerlingen. Een aantal leraren hebben speciale taken waarvoor ze vrij 

geroosterd zijn van lesgevende taken en/of niet-groep gebonden taken. Het onderwijsondersteunend 

personeel is er o.a. voor administratieve ondersteuning, de schoonmaak en onderhoud van het 

gebouw. Naast dit jaarkatern is er een schoolgids. De schoolgids kunt u vinden op onze website, 

www.veldzijde.nl. 

 

1.1 Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
 

Directeur   Brigitta van Zon 

Plaats vervangend directeur Gina Bode 

Onderbouwcoördinator  José Blokzijl 

Groep  1-2   Marlies Barink en José Blokzijl 

Groep 3   Maike Koch en Eline Oremus  

Groep 4   Bea Ankoné en Inge Schasfoort  

Groep 5   Gina Bode en Brigitte Postel 

Groep 6-7   Teun Besselink  

Groep  6                                          Jan Keemers ( maandag t/m vrijdag van 8.30uur-10.00uur) 

Groep 8   Anouk Harleman en Linda Even 

Vakleerkracht gymnastiek  

Thomas Groeneveld  

Vakleerkracht muziek 

Liselotte Nijhof 

http://www.veldzijde.nl/
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Niet groep gebonden taken  
Intern Begeleider  

Gina Bode 

Ericagroep (plusgroep) 

Gina Bode groep 5 t/m 8  

Brigitta van Zon groep 3 en 4 

SCP (Schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon)  

Gina Bode 

ICT-coördinator                                            

Maike Koch 

Jan Poorthuis 

Identiteitscoördinator 

Inge Schasfoort 

Kanjercoördinator/antipestcoördinator   

Brigitte Postel  i.s.m. Anouk Harleman 

Leescoördinator 

Bea Ankoné 

Rekenspecialist in opleiding 

Teun Besselink 

BHV   (bedrijfshulpverleners)                                               

Jan Poorthuis, Anouk Harleman, Linda Even en Bea Ankoné 

 

OOP (Onderwijsondersteunend personeel) 
 

Leraar ondersteuner                    Jan Keemers 

Onderwijsassistent               Vacature  

Conciërge                Jan Poorthuis 

Vrijwilliger conciërge                    Aloys Mekkelholt 

Vrijwillige ondersteuning             Marianne Achterweust (onderbouw) 

Facilitaire medewerksters            Karin Bakker en Agnes Koop 
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2. Onderwijs 
 

Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met groep 8 minimaal 7520 uur 

bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode 01-10-2020 t/m         

30-09-2021 aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week onderwijs gegeven. 

Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie 

dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is 

vastgelegd. De Medezeggenschapsraad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. 

 

2.1 Onderwijstijd, vakantierooster en extra vrije dagen 
 

Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar 2020-2021 

 

Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels dit jaarkatern en is aan de 

Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter instemming. Wij hebben in totaal 12 volledige 

vakantieweken. In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weeknummer vermeld. 

 

 

Schoolweek 

Weeknr. Reden 

4 dagen 

Tgv vrije dagen 

41/ 50/2/25 Studiedagen en studieochtenden 

16  2e Paasdag 

22 2e Pinksterdag 

3 dagen 

Tgv vrije dagen/vakantie 

 8 Carnaval (maandag en dinsdag) 

20 Hemelvaart (donderdag en vrijdag) 
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2.2 Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Pasen 05-04-2021 

07-05-2021 Tulp/Mei 26-04-2021 

14-05-2021 Hemelvaart 13-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

2.3 Gymrooster 

Maandag groep 5 t/m 8 
Woensdag groep 3 t/m 5 
Donderdag groep 6 t/m 8 

2.4 Vrije dagen/studiedagen 

Woensdag 7 oktober 2020 (ochtend vrij) 

Maandag 7 december 2020 (hele dag vrij) 

Vrijdag 5 februari 2021 (hele dag vrij) 

Woensdag 16 juni 2021 (ochtend vrij) 

2.5 Verandering methodes 

In het schooljaar 2020-2021 wordt de huidige rekenmethode Wereld in getallen 4 ook vervangen in 

groep 8. Zij gaan dan eveneens werken met de rekenmethode Wereld in getallen 5 en het digitale 

platform Bingel. In de groepen 3 en 4 werken wij vanuit de werkboeken en voor de oefensoftware op 

Chromebooks. Vanaf groep 5 maken wij gebruik van Chromebooks voor de verwerkings- en 

oefensoftware en een aanvullend werkboekje. 

In groep 1-2 zullen wij gaan werken met Rekenplein, de voorloper van Wereld in getallen 5 voor groep 

1-2. Deze is afgestemd op het thematisch en ontwikkelingsgericht werken zoals wij dat hebben ingezet

in groep 1-2.

Voor de implementatie van de nieuwe rekenmethode zullen wij in het schooljaar 2020-2021 begeleid 

gaan worden door Arlette Buter(rekenspecialist en medeauteur van Wereld in getallen 5). 
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3. Resultaten van ons onderwijs 
 

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u 

onder ‘Kwaliteitszorg op basisschool Veldzijde een korte beschrijving van de wijze waarop wij aan de 

kwaliteit van ons onderwijs werken.  

Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen wij u in deze paragraaf op de 

hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven wij in het kort wat wij het 

afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team 

te vergroten en wat wij in het komende schooljaar op dit vlak gaan doen. 

  

3.1 Resultaten van de Eindtoets PO 
 

Sinds 2015 wordt de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen in de maand april/mei. Het 

advies voor het vervolgonderwijs hebben wij in de maand februari besproken met de 

ouder(s)/verzorger(s) en hun zoon of dochter.  

Op basisschool Veldzijde maken wij bij de afname van de eindtoets gebruik van Eind Cito. Deze kan als 

harde en als digitale adaptieve eindtoets worden afgenomen. De digitale toets maakt het mogelijk dat 

deze zich lopende de afname aanpast aan het beheersingsniveau van de leerling. Afgelopen schooljaar 

hebben wij i.v.m. de corona de Cito Eindtoets niet afgenomen.  

In de afgelopen vier schooljaren hebben wij twee keer boven en twee keer onder de vastgestelde 

ondergrens gescoord. Onze leerlingen stromen naar de verwachte niveaus op het voortgezet 

onderwijs uit.  

Op dinsdag 19 november 2019 hebben wij bezoek van de Inspectie gehad. Twee inspecteurs zijn in 

gesprek gegaan met  team, leerlingen, directeur en intern begeleider. Voor de kwaliteitsgebieden, 

onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitsbewustzijn en ambitie ontvingen wij 

‘voldoende’. Extra aandacht is nodig voor de Eindopbrengsten en leerlingen die niet het beoogde 

eindniveau zullen halen en hiervoor behoefte hebben aan extra ondersteuning. Beide inspecteurs 

gaven terug een school te zien die in de afgelopen twee jaren een sterke ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Zowel team, ouders als leerlingen zijn te spreken over de veranderingen die hebben 

plaatsgevonden. 

3.1 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs 
 

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt 

van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.  De uitstroomgegevens zijn 

weergegeven in volgend overzicht: 
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 VWO HAVO/ 

VWO 

HAVO TL-

HAVO 

Gemengde-

theoretische 

leerweg 

KBL/TL 

 

KBL BBL PO (Praktisch 

Onderwijs)  

16/17 13,6%  36,4%  27,3%  9,1 % 9,1 % 4,5% 

17/18 5% 21% 11% 11% 5%  11% 32%  

18/19 16% 8% 20%  8% 16% 12% 16% 4% 

 19/20  13% 4,5% 26% 26%  13% 4,5% 9% 4,5%  

 

Uit terugkoppeling van het voortgezet onderwijs maken wij op dat rond 80% van onze leerlingen na 

drie jaar voortgezet onderwijs nog steeds onderwijs volgt conform gegeven advies. 

 

3.2 Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
 

De leerlingen van de groep 1 t/m 8 worden gevolgd middels het sociaal emotioneel ontwikkeling 

systeem KanVas. Twee keer per jaar worden door de leraren van de groepen 1 t/m 8 vragenlijsten 

ingevuld. Daarnaast vullen de leerlingen van de groep 5 t/m 8 een vragenlijst in.  

Over het algemeen kunnen wij uit de gegevens aflezen dat het rustig is in de groepen. Daar waar nodig 

worden er interventies ingezet in de groepen in het kader van een positief, pedagogisch klimaat. Wij 

zetten schoolbreed de Kanjertraining in. Al onze leraren zijn gecertificeerd om deze training te mogen 

verzorgen. Onze Kanjer-regels zijn: 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar  

• We werken samen 

• We hebben plezier 

• We doen mee 
Deze regels zijn zichtbaar in de lokalen, de gangen en hal. Aan het begin van een nieuw schooljaar 

worden in elke groep afspraken en regels opgesteld door de leerlingen met behulp van hun 

leerkracht. 

Tijdens groepsbesprekingen worden de profielen van KanVas besproken door de leraren. Naar 

aanleiding van KanVas worden waar nodig door hen actieplannen geschreven en uitgevoerd. Ook 

worden er structureel gesprekken met de leerlingen gevoerd n.a.v. de afname van het programma 

KanVas. Op basis van de evaluatie van is afgesproken dan interventies in het groepsoverzicht  en/of 

weekplanning komen te staan. 

Het gedragsprotocol en pestprotocol zijn het afgelopen schooljaar waar nodig aangepast en opnieuw 

geborgd. Het  samen handelen vanuit het protocol vraagt om eigenaarschap van ons team. De kanjer 

coördinator zal zorg gaan dragen voor het informeren van invallers en nieuwe collega’s. Dit in 

samenwerking met directie en intern begeleider. 

Vanuit onze visie op partnerschap zal er gewerkt gaan worden aan het meenemen van ouders als 

gelijkwaardige gesprekspartners over hun kind(eren) en onze leerling(en) over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 
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4. Jaarverslag schooljaar 2019-2020 
 
Missie: ‘samen met passie ontwikkelen’ 
Visie op onderwijs: Basisschool Veldzijde maakt zich S.T.E.R.K. voor passend en boeiend onderwijs! 
Kwantitatieve gegevens: Op 1 oktober 2019 telde de school 148 leerlingen verdeeld over 6 groepen.  

 
Ons team bestond uit: 
Leerkrachten:   12 
Leraar ondersteuner:    1 
Directieleden:     2 
Interne begeleider:   1  
Vakleerkrachten:   2 
Onderwijsassistent:          1 
Conciërges:     1 
Vrijwilligers:     2 (conciërge en ondersteuning groep 1/2) 
Onderwijskwaliteit-team: directie, intern begeleider en onderbouwcoördinator met inhoudelijke 
aanvulling door coördinatoren Ontwikkelteams. 

 

Ontwikkelingen 

Corona periode 
Het coronavirus ook wel COVID-19 genoemd heeft ons allen geraakt vanaf medio maart 2020. Veel is 

er al over geschreven en gezegd.  Terugkijkend op deze periode van onderwijs op afstand vanaf 16 

maart, het thuisonderwijs middels meets en videobellen, gevolgd door 50% weer open mogen zijn 

naar uiteindelijk een volledige openstelling op maandag 8 juni. Wij kunnen trots op elkaar zijn hoe wij 

hierin gezamenlijk in dialoog onze weg hebben gevonden en er veel mogelijk bleek te zijn ( educatief 

partnerschap, ICT-ontwikkelingen, groeien in eigenaarschap, maatjeswerk) 

Het was niet altijd even gemakkelijk, maar bovenal mogen wij trots zijn op hoe wij samen hebben 

weten door te zetten binnen de driehoek school-kind-ouder! Telkens opnieuw werd van één ieder 

gevraagd om bij te schakelen. En nu kunnen wij alleen maar zeggen: het is ons gelukt! 

Kwaliteit: Basis op orde! 
Wij zijn trots op de ontwikkelingen die in het afgelopen schooljaar, ondanks de Coronaperiode, in gang 

zijn gezet. Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van de basis op orde vakken: taal, lezen 

en rekenen. Bij deze vakken stond het IGDI-model centraal met extra aandacht voor de korte 

instructie, begeleid inoefenen en de evaluatie op basis van het gestelde les- en leerdoel. Focus ligt op 

het leren van de leerlingen en hoe zij profiteren van het handelen en aanbod van de leraar. Er zijn 

stappen gezet; aandacht en onderhoud willen wij blijven houden waarbij de nadruk zal moeten komen 

te liggen op de verlengde instructie. Daarnaast het bevorderen van een effectieve toetshouding. 

 

Effectief leesonderwijs 
De methode Karakter is ingevoerd in groep 4 t/m 6 en geïmplementeerd. Hier hebben wij begeleiding 

in gehad van Dick Vijge; inhoudelijk en didactisch. Er zijn mooie resultaten behaald, daar waar nodig 

zal worden dieper worden ingezoomd op de groei van leerlingen. Leerlingen en leraren zijn 

enthousiast! Er is bij de Afsprakenkaart voor technisch lezen een aanvullende kaart voor Karakter 
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opgesteld ter borging van de leeskwaliteit: elk kind kan goed leren lezen. Voor groep 1-8 is de 

procedure voor leesmotivatie en bevordering geïmplementeerd. 

Wij zijn trots te merken dat door het werken met deze twee methodes en de afspraken omtrent 

didactiek en aanbod er weer een doorgaande lijn is ontstaan voor het technisch leesonderwijs op onze 

school van groep 1 tot groep 8. 

Voor Begrijpend luisteren en begrijpend lezen hebben wij de afspraken geïmplementeerd en hebben 

een aantal collega’s bijeenkomsten over Close Reading gevolgd. Close reading is een verdiepende 

manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen 

gaan op een actieve manier aan de slag met de tekst. De opbrengsten en doorgaande lijn voor 

begrijpend lezen zijn een aandachtspunt voor het komend schooljaar. Hierbij willen wij inzetten op het 

maatjesleren tussen collega’s.  

Rekenen 
Het invoeren en implementeren van Wereld in getallen 5 in combinatie met het platform Bingel liet dit 

schooljaar zien dat wij adaptief en gepersonaliseerd werken vorm hebben weten te geven in de 

groepen 5 t/m7. Voor de groepen 3, 4 en 8 gebeurt dit met behulp van Momento. Het implementeren 

van de rekenmethode zullen wij vervolgen in 2020-2021 met uitbreiding in groep 8. Als rode draad  in 

groep 1 t/m 8 willen wij ons focussen op het drieslagmodel en het automatiseren. Arlette Buter heeft 

ons hierin begeleid en waardevolle tips gegeven. Het vervolg in de vorm van klassenbezoeken en  

consultaties hebben wij moeten verschuiven naar het najaar 2020. 

De afsprakenkaart voor Rekenen voor groep 1-8 is  geactualiseerd en zal worden geïmplementeerd in 

het nieuwe schooljaar. 

Ontwikkelingsgericht onderwijs 
In de groepen 1 en 2 is ook dit schooljaar inhoud gegeven aan ontwikkelingsgericht onderwijs. De 

afsprakenkaart Ontwikkelingsgericht werken is verder uitgewerkt. Er is gericht gewerkt aan doelen 

zoals die in de SLO-leerlijnen staan beschreven. Verder is er ingezet op  het klassenmanagement en 

plannen. De studiemiddagen met  Alice Bekke zijn verplaatst naar de eerste helft van het nieuwe 

schooljaar. Het werken met een themaplanner vraagt om meer tijd en aandacht.  

Positief pedagogisch klimaat 

Kanjertraining 
In kader van een positief pedagogisch klimaat hebben wij dit jaar de Kanjertraining verder 

geïmplementeerd. Wij hebben structureel het onderwerp terug laten komen binnen de overleggen, 

de nieuwsbrief en infobladen naar ouders. In onze school zijn de uitgangspunten van de Kanjertraining 

zichtbaar en de lessen worden gegeven. Nieuwe ouders worden geïnformeerd en ontvangen de 

ansichtkaart met de smileys over goed en niet gewenst gedrag. Wij merken zowel in de school als 

tijdens het buitenspelen dat de kanjertaal leerlingen handvaten geeft voor hoe met jezelf en hoe met 

de ander om te gaan. Het biedt structuur en rust op basis van respect en vertrouwen. Tijdens de 

tweede Kanjerweek konden ouders Kanjerlessen bezoeken in de groep van hun kind(eren). Deze zijn 

enthousiast ontvangen door ouders, leerlingen en team! 

Leerling betrokkenheid en eigenaarschap 
In kader van het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid worden er structureel leerling- en 

ontwikkelgesprekjes gehouden. Gesprekken met leerlingen bieden veel informatie over het 

welbevinden en de onderwijsbehoeften van de leerling. Ook vergroot zich hierdoor de betrokkenheid 

en het eigenaarschap. De leerlingenraad heeft het afgelopen schooljaar 5 vergaderingen gehouden 
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met de directeur, Brigitta van Zon. Gespreksonderwerpen waren o.a.: actie voor de Voedselbank, 

presenteren van de kwartaalsluitingen, organiseren van een podiumavond. Ook hier heeft de 

Coronatijd ervoor gezorgd dan niet alles kon worden uitgevoerd. 

Ouderbetrokkenheid 
Naast de driehoekgesprekken, die steeds meer vorm en inhoud krijgen, hebben wij dit schooljaar 

startgesprekken aan het begin van het schooljaar ingevoerd. Hierin vertellen de ouders n.a.v. een thuis 

ingevulde vragenlijst wat zij van belang vinden voor en doorgaande ontwikkeling van hun kind(eren). 

In kader van ouderbetrokkenheid is er dit schooljaar weer een klankbordavond gehouden over 

identiteit en Cyperpesten.  

Identiteit 
De methode Kleur wordt structureel ingezet en zowel leerlingen als team zijn positief! Het ruime 

aanbod maakt dat wij als team een keuze moeten maken op wat wij willen aanbieden in kader van 

levensbeschouwelijk onderwijs, identiteit, burgerschapsvorming  zodat het haalbaar blijft binnen de 

beschikbare tijd. De klankbordavond was een waardevol vervolg op de studiemiddag eind 2019-2020. 

Een eerste aanzet voor onze kernwaarwaarden zijn gedaan en met het team op de studiedag in juni 

verder besproken: respect- ontmoeting-verwondering-vertrouwen.  In alle groepen worden de        

vier- en gedenkplankjes ingezet en gewaardeerd.  De vier- en gedenkhoek in de grote hal is 

gerealiseerd en kan nu schoolbreed worden ingezet. De afspraken kaart Identiteit is opgesteld en zal 

in het nieuwe schooljaar worden geïmplementeerd. 

Schoolbuurtplein 
Mede dankzij goede doelen, subsidies en de samenwerking tussen de projectgroep 
Superschoolbuurtplein, vele ouders, leerlingen en buurtbewoners hebben wij een nieuw onderdeel 
van het schetsontwerp hebben kunnen realiseren: de tribune en het podium met beplanting die de 
biodiversiteit stimuleert. Ook dit onderdeel wordt tijdens schooltijd en na schooltijd gebruikt waarbij 
de creativiteit wordt ontwikkeld en het buiten leren gestimuleerd. Samen mogen wij trots zijn! 

Onderzoekend en ontwerpend leren, creatief denken en talentontwikkeling binnen 

thematisch werken, zaakvakonderwijs en cultuureducatie 

Onderzoekend en ontwerpend leren 
Wij willen in het kader van onderzoekend leren en procesgerichte didactiek thematisch gaan werken 

en binnen een thema de diverse vakken met elkaar gaan verbinden. 

Dit schooljaar stonden in kader van de fases van het onderzoekend leren binnen het thematisch 

werken (groep 1-2), lijn 3 (groep 3) en Blink (groep 4-8). Het ontwikkelteam onderzoekend leren heeft 

dit proces gevolgd en gestimuleerd. Langzaamaan vinden wij hier onze weg en leren wij de leerlingen 

zich weer te verwonderen en vragen te stellen. Binnen een thema vormt als rode draad zelf onderzoek 

doen als onderdeel van elke les. De afsprakenkaart voor onderzoekend leren en procesgerichte 

didactiek met afspraken rondom het werken met een leerwand voor groep 1-8 is in ontwikkeling. 

Hierop worden de verschillende onderdelen binnen de lessen en activiteiten zichtbaar. Ontwikkelpunt 

is het hierin betrekken van de leerlingen om hen eigenaarschap te laten voelen voor het zichtbaar 

maken van hun leerproces in deze. Lessen tekenen  en handvaardigheid uit ‘Laat maar zien’ sluiten nu 

zoveel mogelijk aan bij het doel / thema van BLINK en LIJN 3. Dit schooljaar zijn wij ook gestart met het 

waarderen van het product  behorende bij de methode BLINK. 
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Creatief denken en talentontwikkeling 
In het werken met de digitale methode voor beeldende vorming hebben wij dit schooljaar onze weg 

gevonden. De begeleiding van Karin Kotte (Cultuur met kwaliteit)  is doorgeschoven naar het nieuwe 

schooljaar. Elke leraar werkt vanuit de methode ‘Laat maar zien’ aan lessen in beeldende vorming. 

Cultuureducatie 
In kader van het traject creatief schrijven zijn wij dit schooljaar begeleid door Alied van der Meer. Doel 

was het implementeren van het bronnenboek Woesj om een doorgaande leerlijn te waarborgen. Elke 

leerling werkt vanaf dit schooljaar aan een portfolio met mooie creatieve schrijfresultaten ( individueel 

of in groepsverband). Hiervoor hebben wij een subsidie toegekend gekregen vanuit de Rijnbrinkgroep. 

Professionele cultuur 
Het ons als team samen professionaliseren in leren binnen de diverse vakgebieden ervaren wij als 

waardevol en leerzaam voor de fase waar wij als school afgelopen school ons bevinden. Onze missie 

‘samen met passie ontwikkelen’ geeft ons hier richting aan. 

Voor rekenen hebben wij ons vakmanschap verdiept met kennis over het drieslagleren en 

vertaalcirkel. Het ons ontwikkelen in feedback geven, reflecteren en maatjeswerk blijft een 

ontwikkelpunt.  

Het coöperatief leren en coöperatieve werkvormen zijn wij bezig te ontdekken en in te zetten. Hierin 

willen wij ons verder ontwikkelen. 

Kansrijke combinatiegroepen 
Het werken met kansrijke combinatiegroepen hebben wij dit schooljaar verder uitgebouwd naar groep  

1-2 en groep 2-3 (vanaf januari). Leraren en leerlingen laten zien dat het op deze wijze werken zinvol 

en waardevol kan zijn in het ontwikkelen en (samenwerkend) leren. 

ICT 
Het werken in de Cloud (Google omgeving) is door het thuiswerken tijdens de corona crisis versneld 

ingevoerd. Zowel leerlingen als teamleden zijn op dit moment goed in staat om in deze omgeving te 

werken. De leerlijn programmeren en coderen is verder geïmplementeerd. Tijdens de evaluatie is 

gebleken dat het goed is om deze leerlijn komend schooljaar, met name voor de bovenbouw, 

enigszins aan te passen. Het ontwikkelteam ICT heeft dit meegenomen in het plan van aanpak voor 

komend schooljaar. Tijdens de Nationale week van de Mediawijsheid is er in alle groepen voldoende 

aandacht geweest voor mediawijsheid.  

Het digitale platform Bingel is succesvol geïmplementeerd. In groep 5 t/m 7 wordt dit platform 

structureel ingezet. Komend schooljaar zal het uitgebreid worden met Taal actie en Lijn 3, ook voor 

groep 3-4 en 8.  

Op SKOLO niveau is er door bestuur, directie en ICT’ers een oriëntatie geweest op de migratie van ons 

netwerk naar de Cloud. Hiervoor is HCS, als partner,  in de hand genomen. Enkele weken voor de 

zomervakantie zijn onze leerlingen en teamleden al gestart met het werken in de nieuwe 

werkomgeving COOL’. Daarnaast is er ook een oriëntatie op een nieuw platform voor 

oudercommunicatie geweest. Ook deze is succesvol afgerond. Met ingang van het schooljaar ‘20- ’21 

zullen wij op Veldzijde werken met ‘Social Schools’.  
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Taakbeleid 
Binnen Cupella is het taakbeleid ingevoerd en uitgewerkt. Binnen het taakbeleid worden de 
schooltaken (ontwikkelteams en commissies) binnen het team goed en evenredig verdeeld. Voor ieder 
teamlid is een format ingevuld.. Aan het eind van dit schooljaar is het werkverdelingsmodel voor  
2020-2021 bepaald en vastgesteld door MR en team. De P-geleding heeft vervolgens dit 
werkverdelingsplan ondertekend. 
 

Professionalisering 2019-2020 
 

De volgende studies zijn met plezier gevolgd en succesvol afgerond. 

• Mastermodule Strategisch richten: Brigitta van Zon ( niet volledig afgerond i.v.m. 

coronacrisis) 

Op het niveau van school van zijn de volgende professionaliseringstrajecten gevolgd: 

• Implementatie Creatief schrijven (Woesj)  

• Implementatie methode Laat maar zien/procesgerichte didactiek (alle groepen) 

• Implementatie Wereld in getallen 5/rekendidactiek (alle groepen) 

• Implementatie technisch leesmethode Karakter (groep 4 t/m 6) 

 

5.    Plannen schooljaar 2020-2021 
 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 richten wij ons op het verwezenlijken van de voorgenomen plannen 

en ontwikkelingen op basis van het strategisch beleidskader van SKOLO en het schoolplan van 

basisschool Veldzijde. Centraal staat het ontwikkelen van eigenaarschap en talentontwikkeling binnen 

alle geledingen op onze school  

• Werken aan de basis op orde vakken: technisch lezen, begrijpend luisteren en  lezen, rekenen 

binnen onze jaargroepen en combinatiegroepen waarbij samenwerkend leren centraal staat. 

• Aandacht van IGDI naar EDI als instructiemodel met aandacht didactiek en coöperatieve 

werkvormen 

• Verder ontwikkelen van het positief pedagogisch klimaat binnen de driehoek school-kind-
ouder ( w.o. Kanjertraining, leerling- en ouderbetrokkenheid). 

• Invoeren bieb op school 
• Ontwikkelteam ICT begeleidt ons team in professionalisering in het implementeren van COOL-

Social Schools, Office 365  en Google classroom (huiswerk , taakbrieven en overleg) 

• Invoeren en implementeren Rekenplein (groep 1-2)en Wereld in getallen 5 in groep 8in 
combinatie met Bingel. 

• Implementatie ontwikkelingsgericht werken in de  combinatiegroep 1/2 en groep 3  

• Visualiseren van kernwaarden samen met ouders en leerlingen en verder inhoud geven aan 
onze identiteit. 
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• Voor beeldende vorming implementeren wij in de groepen 1 t/m 8 de methode ‘Laat maar 
zien’. Met aandacht voor verbinden van de fases binnen onderzoekend leren en 
procesgerichte didactiek. 

• Inventarisatie onder team-leerlingen-ouders voor nieuw rapport/portfolio 
 
 

5.1     Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke                                                                                

onderwijsbehoeften 

 
• Invoeren Bingel als adaptief digitaal platform voor groep 8 (onderdeel van de nieuwe 

rekenmethode Wereld in getallen 5) dat recht doet aan het werken op eigen niveau met 

eigen leerdoelen. 

• Opstellen procedure talentontwikkeling (gericht op hoogbegaafdheid) middels aandacht 

voor gericht aanbod in de groepen zelf. 

 

5.2 Plannen professionalisering team 2020-2021 
 

Op teamniveau:  

• Team Kanjertrainingsdag o.b.v. Lotte Uitslag 

• Implementatie nieuwe rekenmethode (groep 3 t/m 8) (o.b.v. Arlette Buter) 

• Implementatie onderzoekend leren en procesgerichte didactiek (alle groepen) ( o.b.v. Karin 
Kotte) 

• Implementatie ontwikkelingsgericht onderwijs (groepen 1-2 en 3) (o.b.v. Alice Bekke) 

• Implementatie lessen uit Woesj (Creatief schrijven) (o.b.v. Alied van der Meer/coaching on 
the job) 

• SKOLO studiedag met als thema: Eigenaarschap 

• Werken in de cloud/Office 365 

• Nog nader te bepalen ontwikkelonderwerp 

           
Op individueel niveau: 

• Master EN 2e jaar: Gina Bode 

• Verkorte post HBO-opleiding rekenspecialist: Teun Besselink 
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6.    Ouders als partner 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata 
De medezeggenschapsraad van basisschool Veldzijde bestaat uit de volgende ouders:  

 

Voorzitter:  Dhr. Arthur van der Woning  

Secretaris:  Vacant   

E:   mrveldzijde@skolo.nl 

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad mevr. Bea Ankoné en                

mevr. Anouk Harleman. De directeur is ambtshalve adviseur van de Raad.                                                              

In de GMR heeft mevr. Inge Schasfoort namens het personeel zitting en dhr. Arthur van der Woning 

namens de ouders van Veldzijde.  

 

Vergaderdata: zie schoolkalender binnen Social Schools en maandkalender op de website 

De ouderraad van basisschool Veldzijde: 

Voorzitter:  Mevr. Karin Notkamp   

Secretaris:  Mevr. Alice ter Linde   

Penningmeester: Mevr. Linda Naafs      
 E:    orveldzijde@skolo.nl 

Namens het team nemen aan de vergaderingen van de ouderraad deel mevr. Maike Koch en per 

vergadering sluit een collega aan vanuit een actief zijnde commissie. De directeur sluit twee keer per 

jaar aan. 

Vergaderdata: zie schoolkalender binnen Social Schools en maandkalender p de website. 

Op basisschool Veldzijde werken wij met een Oud Papiercommissie. Elke 3e woensdag van de        

maand haalt deze commissie oud papier op in de wijk rondom basisschool Veldzijde. Het is een zeer 

enthousiaste groep vaders. Het geld van de Oud Papier commissie komt direct ten goede aan onze 

leerlingen (onder anderen het schoolreisje). De data voor het ophalen staan vermeld in de 

schoolkalender binnen Social Schools en in de maandkalender op onze website. 

Verder zijn er vanuit de ouderraad twee verkeersouders die zich inzetten voor een veilige 

schoolomgeving voor uw kind(eren) en onze leerlingen. Dit zijn mevr. Karin Notkamp en                  

mevr. Anjuska Albers    

6.2 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 
 

Van alle ouders van de leerlingen op onze basisschool wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om 

diverse activiteiten te kunnen uitvoeren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de 

algemene ledenvergadering vastgesteld. De oudervereniging legt jaarlijks aan de MR, verantwoording 

af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. 
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Schoolreisjes  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan elk schooljaar op schoolreisje. De ouders betalen jaarlijks 

via de oudervereniging een vast bedrag voor deze schoolreisjes. Hierover worden zij geïnformeerd. 

Schoolkamp 
De leerlingen van groep 8, onze schoolverlaters, gaan elk jaar drie dagen op kamp. Hieraan dragen 

ouders € 48,00 per leerling bij. Dit schoolkamp is bedoeld als het afscheid nemen van de 

basisschoolperiode. Tijdens de afscheidsavond wordt officieel afscheid genomen van deze groep 

schoolverlaters in het bijzijn van hun ouders en eventueel andere genodigden.  

Excursies  
Naar aanleiding van een thema of cultureel erfgoed worden groepsexcursies gehouden naar een 

museum of bedrijf. Voor het uitvoeren van deze activiteiten doen wij graag een beroep op ouders 

voor vervoer of begeleiding. Bij onvoldoende begeleiding (hulp van ouders) kunnen wij besluiten om 

de activiteiten niet door te laten gaan.  

 

6.3 Communicatie en informatievoorziening  
 

Wij vinden het belangrijk dat informatie snel, goed en ook nog tegelijkertijd bij onze ouders en 

verzorgers aan komt. Om dit mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen zoveel mogelijk digitaal te 

communiceren. Wij doen dit via Social Schools. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om wijzigingen van telefoonnummers en e-mailadressen door te 

geven aan de leerkracht van uw kind. Ook kunt u dit eventueel doorgeven aan de directeur. Wilt u de 

directeur een bericht mailen dan kan dat via  veldzijde@skolo.nl. Tevens kunt u informatie vinden op 

onze schoolwebsite: www.veldzijde.nl waar u onze specifieke schoolinformatie kunt vinden.  

NB. Voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de wijze van communiceren verwijzen we naar 

onze schoolgids 2019-2023. 

Alle SKOLO-scholen hebben een algemene schoolgids en een jaarkatern. De nieuwe schoolgids     

2019-2023 is opgesteld aan het einde van schooljaar 2018-2019. Voor de schoolgids verwijzen wij u 

naar onze website (www.veldzijde.nl ). Het jaarkatern wordt elk schooljaar opgesteld en voor zover 

nodig worden hier veranderingen in de schoolgids aangegeven. 

6.3.1 Wijzigingen in de schoolgids 
 

Rookvrije schoolpleinen op de bassischolen van SKOLO  
Onze school heeft een rookvrij schoolplein. Dit betekent dat niemand rookt op ons schoolplein en in 

het zicht en nabijheid van onze leerlingen. Wij doen dit omdat roken erg verslavend en slecht voor je 

gezondheid is. Ook onbewust meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Uit onderzoek 

blijkt dat kinderen die anderen zien roken ook eerder gaan roken. Wij vinden een gezonde leer, speel, 

werk en ontmoetomgeving belangrijk voor ons allemaal! 

mailto:veldzijde@skolo.nl
http://www.veldzijde.nl/
http://www.veldzijde.nl/
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6.4 Buitenschoolse opvang (BSO)  
 

Sinds 1 augustus 2007 moet aan de ouders de mogelijkheid geboden worden om hun kind gebruik te 

kunnen laten maken van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Dat betekent dat stichting 

SKOLO de verantwoordelijkheid heeft de BSO, de buitenschoolse opvang voor- en na schooltijd, te 

(laten) organiseren.  

SKOLO heeft ervoor gekozen om te verwijzen naar Kinderdagopvang-organisaties met wie zij een 

contract heeft gesloten. Door gebruik te maken van deze organisaties hoeven de scholen zelf geen 

opvang voor of na schooltijd te verzorgen. Met het afsluiten van contracten en het via de schoolgids 

verwijzen naar deze organisaties, voldoet SKOLO aan de wettelijke verplichting om voor- en 

naschoolse opvang te (laten) organiseren.  

Onze school heeft een contract met Kinderopvang Losser. 
Rest ons nog voor alle duidelijkheid te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) zelf 

alles dienen te regelen met de betreffende organisaties en/of met de belasting (om de maandelijkse 

tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u gebruik willen maken van een andere organisatie, dan bent 

u daar geheel vrij in. 

 

7. Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel 
  
Het bestuur van SKOLO 

Het bevoegd gezag van onze school is de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). 

Onder dit bestuur ressorteren vijf basisscholen: Pax Christi, Veldzijde, De Verrekijker, De Martinus en 

De Wegwijzer. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en bestaat uit een 

toezichthoudend- en een uitvoerend deel. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de 

uitvoerend bestuurder. Het bestuursbureau van de stichting ondersteunt de scholen op alle 

beleidsterreinen. Het ObT (Onderwijs Bureau Twente) verleent zowel aan de scholen als aan de 

stichting financiële en administratieve ondersteuning.  

De uitvoerend bestuurder van SKOLO is Robert Everink, bereikbaar via het bestuursbureau 053 

5364271 of reverink@skolo.nl. De voorzitter van het bestuur is bereikbaar via voorzitter@skolo.nl. 

Voor meer informatie over het bestuur en de bezetting van het bestuursbureau verwijzen wij u naar 

onze website skolo.nl 

 

 

 

 

 

mailto:reverink@skolo.nl
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8. Externe personen en instanties 

 

Rijksinspectie van het onderwijs 

Inspectie van het onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 10048 
8000 GA ZWOLLE 
T: 038-4257820 
Landelijk nummer: 
088-6696060 
pozwolle@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111  
 
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. M. Fokkens 
Schoolverpleegkundige: mevr. A. Loohuis 
 
Afdeling WIJZ van de gemeente Losser (één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen en 
verzoeken op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) 
Gemeente Losser 
Raadhuisplein 1 
7581 AG Losser 
wijz@lossr.nl 
T: 053-5377400 
Mevr. M. Torn 
 
Vertrouwenspersoon SKOLO  
Mevr. A. Overbeek 
Lonnekerspoorlaan 226        
7523 ND  Enschede 
www.burooverbeek.nl 
anne@overbeek.nl       
T: 06 - 30 64 25 68 
 
Leerplichtambtenaar/ RMC-medewerker gemeente losser 
a.rollema@oldenzaal.nl 
T: 0541-588376 06-13527269 
Bezoekadres: gemeente Oldenzaal 
Ganzenmarkt 1 
Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal 
T: 0541-588111 

mailto:pozwolle@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
mailto:wijz@lossr.nl
http://www.burooverbeek.nl/
mailto:anne@overbeek.nl
mailto:a.rollema@oldenzaal.nl
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www.oldenzaal.nl 
 
Veilig Thuis, Overijssel regio Twente 
Bornsestraat 5 
7556 BA Hengelo 
www.vooreenveiligthuis.nl 
T: 0800-2000  
 
Mediant 
Afd. jeugd (0 – 22 jaar) 
Postbus 3582 
7500 DN Enschede 
Raiffeisenstraat 44 
7514 AM  Enschede 
T: 053 - 4881820 
 
Kindertelefoon  
T: 0800 - 0432 (gratis) 
T: 0546 - 823232 
 
Opvoedtelefoon 
T: 06 - 8212205 
 
Onderwijstelefoon 
0800-1608 
Ma. t/m vr. van 12.00 –17.00 uur gratis 
De onderwijstelefoon luistert, informeert en adviseert. 
 
Kinderopvang Losser 
BSO Niels Holgersson in basisschool Veldzijde 
BSO Sietse in basisschool De Martinus 
VVE Calimero bij Basisschool de Wegwijzer 
www.kinderopvang-losser.nl 
T: 06-20746545 
E: info@kinderopvang-losser.nl06 - 2074 6545 
 
SKE Humanitas-kinderopvang 
Kindcentrum Ocarina 0-12 jaar BSO in basisschool Pax Christi Christi in Overdinkel 
www.skekinderopvang.nl 
T: 053-7009884 
 
Kinderopvang, BSO en Peutereducatie 
Columbus Junior 
Locaties in Losser – 
BSO-locatie tegenover De Verrekijker 
www.columbus-junior.nl 
T: 0548-632300 
E: info@colombus-junior.nl 
 
 
 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.skekinderopvang.nl/
http://www.columbus-junior.nl/
mailto:info@colombus-junior.nl
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Ericahof 1
7581 VZ Losser

053 - 5360766
veldzijde@skolo.nl
www.veldzijde.nl




