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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 heeft speciale taken en/of niet-groep gebonden taken. Het 

onderwijs ondersteunend 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 2022-2023 

 

Directeur   Brigitta van Zon 

Plaatsvervangend directeur Gina Bode 

Groep 1                  Merle Fischer 

Groep 2 Marlies Barink 

Patricia Contu (vrijdag om en om) 

Groep 3    Linda Even en Eline Oremus  

Patricia Contu (woensdag om en om) 

Groep 4 Inge Schasfoort en Bea Ankoné   

Groep 5 Gina Bode (maandag) en Brigitte Postel  

Groep 6 Anouk Harleman en Linda Krikke 

Groep 7    Koen Olde Heuvel 

Jan Keemers (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30uur-10.00uur) 

Groep 8    Teun Besselink en Anouk Harleman (woensdag) 

 

Vakleerkracht gymnastiek Thomas Groeneveld  

Vakleerkracht muziek  Vacature 

 

http://www.veldzijde.nl/
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Niet groepsgebonden taken  

Intern Begeleider   Gina Bode 

Ericagroep (plusgroep)  Gina Bode groep 5 t/m 8  

Brigitta van Zon groep 3 en groep 4 

Identiteitscoördinator  Inge Schasfoort 

Kanjercoördinator    Anouk Harleman i.s.m. Brigitte Postel (anti-pestcoördinator) 

Rekenspecialist   Teun Besselink 

Cultuurcoördinator (w.o. leescoördinator)   

Bea Ankoné 

ICT-coördinator   Marlies Barink, Koen Olde Heuvel en Jan Poorthuis 

SCP (Schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon)  

Gina Bode en Brigitte Postel 

BHV (bedrijfshulpverleners) Jan Poorthuis, Anouk Harleman, Linda Even en Bea Ankoné 

OOP (Onderwijs Ondersteunend personeel) 

Leraar ondersteuner  Jan Keemers  

Conciërge   Jan Poorthuis 

Facilitaire medewerkster  Agnes Koop i.s.m. Cleanbo 

Vrijwilliger conciërge  Aloys Mekkelholt 

Vrijwillige ondersteuning  Marianne Achterweust (onderbouw) 
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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 01-10-2021 t/m 30-09-2022 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 2022-2023 

 

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

schapsraad (MR) voorgelegd ter instemming. Wij hebben in totaal 11 volledige vakantieweken.  

In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weeknummer vermeld. 

 

 

Schoolweek 

Weeknr. Reden 

4 dagen t.g.v. vrije dagen 40/43/46/7/26/ Studiedagen en studiemiddagen 

15  2e Paasdag 

22 2e Pinksterdag 

3 dagen t.g.v. vrije dagen  8 Carnaval (maandag en dinsdag) 

17 Koningsdag (donderdag en vrijdag) 

20 Hemelvaart (donderdag en vrijdag) 

2.2 Vakantierooster 2022-2023 
                                                                         

Herfstvakantie Ma 17-10-2022 Vr 21-10-2022 

Kerstvakantie Ma 26-12-2022 Ma 06-01-2023 

Carnaval Ma 20-02-2023 Di 21-02-2023 

Carnaval / Voorjaarsvakantie Ma 27-02-2023 Vr 03-03-2023 

Pasen Ma 10-04-2023  

Tulp/Mei Ma 01-05-2023 Vr 05-05-2023 

Hemelvaart Do 18-05-2023 Vr 19-05-2023 

Pinksteren  Ma 29-05-2023 

Zomervakantie  Ma 24-07-2023 Vr 01-09-2023 
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2.3 Vrije (mid)dagen n.a.v. studiedagen en studiemiddagen 

 
Woensdag 5 oktober Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

Woensdag 26 oktober  Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

Woensdag  16 november  Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

Maandag 13 februari Leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag  30 juni Leerlingen hele dag vrij 

2.4 Gymrooster 2022-2023 
 

Maandag  Groep 7 en groep 8  De Fakkel 

Woensdag Groep 3/4, groep 5 en groep 6 De Havezathe 

Donderdag Groep 7 en groep 8 De Fakkel 

Vrijdag Groep 5 en groep 6  De Fakkel 

2.5 Verandering methodes 

In het schooljaar 2022-2023 werken wij aan verdere implementatie van: 

• Close Reading binnen begrijpend luisteren en begrijpend lezen. 

• De Rekenmap Rekenplein (groep 1-2), de rekenmethode  

Wereld in getallen 5 (groep 4-8) en de rekenprojecten XL. 

Voor rekenen voeren wij de materialenset behorende bij Rekenplein (groep 1-2) en Bareka (groep 3 t/m 8) in. 

Bareka is een digitaal softwareprogramma voor het automatiseren op maat dat is afgestemd op het werken 

met Wereld in getallen 5. Voor groep 1 t/m 3 wordt Bouw! ingevoerd dat een adaptief interventieprogramma 

is op het gebied van fonemisch bewustzijn en lezen. In groep 7 en groep 8 worden de nieuwe leesboeken m.b.t. 

theaterlezen ingezet in kader van leesmotivatie. 
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3. Kwaliteitszorg 

3.1 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. Deze schoolgids kunt u vinden op onze website www.veldzijde.nl. 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. 

3.1.2 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 Centrale Eindtoets 

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 de Cito Eindtoets digitaal afgenomen. 

In de afgelopen drie schooljaren hebben wij twee keer boven en een keer onder de vastgestelde ondergrens 

(signaalwaarde) gescoord. Onze leerlingen stromen naar de verwachte niveaus op het voortgezet onderwijs uit. 

Het afgelopen jaar scoorde de groep 535,6. Dit is boven het landelijk gemiddelde (534,8).  
Vanaf groep 6 kijken wij ook naar de referentieniveaus. Referentieniveaus zorgen voor een goede aansluiting op 

het voortgezet onderwijs. De niveaus bepalen welke leerstof een kind moet beheersen in welke fase van zijn/haar 

schoolloopbaan. 

 

Het basisniveau 1F (fundamenteel niveau) is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal 

zouden moeten beheersen. Toch proberen wij het niveau te behalen dat hoger ligt. Een niveau hoger is het 

streefniveau (1S voor rekenen en 2F voor taal/lezen). 

  

Voor rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging hebben alle leerlingen tijdens de Centrale Eindtoets 1F 

behaald. De helft van de leerlingen heeft 1S behaald (landelijk 44%) voor rekenen, 78% heeft 2F behaald voor 

begrijpend lezen (landelijk 73%) en 61% heeft 2F behaald voor taalverzorging (landelijk 62%). 

 

Voor groep 1 en groep 2 volgen wij de leerlingen op het gebied van fonemisch bewustzijn, voorbereidend 

rekenen en de motoriek door middel van observaties. Dit schooljaar zijn wij gestart met het volgsysteem Mijn 

Kleutergroep waardoor wij zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen in groep 1 en groep 2 in relatie 

tot de opgestelde doelen. 

http://www.veldzijde.nl/
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3.2 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: 

 

 VWO HAVO/ 

VWO 
HAVO TL-

HAVO 
Gemengde-

theoretische 

leerweg 

KBL/TL KBL KBL/ 

BBL 

BBL PO (Praktisch 

Onderwijs)  

18/19 16% 8% 20%         

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

20/21  17% 12% 17% 6%  12% 12% 17% 6%     

21/22 17% 17% 11% 5% 17% 17% 5% 11%    

 

Eén leerling is verwezen naar het SBO. 

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. 

3.3 Sociaal-Emotionele ontwikkeling 

De leerlingen van de groepen 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 de leerlingen met plezier naar school gaan. Daar waar nodig worden er interventies ingezet in de 

groepen in het kader van het waarborgen van een positief, pedagogisch klimaat. Wij zetten hiervoor 

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 in de 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, intern begeleider en 

directeur. Naar aanleiding van KanVas worden waar nodig door de leraren actieplannen geschreven en 

uitgevoerd. Ook worden er structureel kind-gesprekken gevoerd n.a.v. de afname van het programma KanVas.  

 

De interventies komen kort in het groepsoverzicht en/of op de weekplanning te staan. Het gedragsprotocol 

waarvan het pestprotocol deel uitmaakt, is het afgelopen schooljaar waar nodig aangepast en opnieuw 



 

9 van 25 

 
Schoolgids van Katholieke Basisschool Veldzijde schooljaar 2019-2023 
Jaarkatern 2022-2023 • BRIN nummer 06IY  

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

kanjercoördinator zal zorg gaan dragen voor het informeren van invallers voor langere tijd  en nieuwe collega’s. 

Dit in samenwerking met directie en intern begeleider. 

 

Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid (educatief partnerschap) zal er gewerkt gaan worden aan het 

meenemen van ouders als gelijkwaardige gesprekspartners in gesprekken over hun kind(eren) en onze 

leerling(en) met betrekking tot hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leren. 
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4. Jaarverslag schooljaar 2021-2022 
 
In dit hoofdstuk geven wij een beknopte weergave van ons jaarverslag dat elke schooljaar wordt opgesteld 
door de directeur. 
 

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 2021 telde de school 153 leerlingen verdeeld over 8 groepen. 
 
Ons team bestond uit: 
Leerkrachten     11 
Leraar ondersteuner    1 
Directeur     1 
Interne begeleider/Plaatsvervangend directeur 1   
Vakleerkrachten     2 
Onderwijsassistent    1 
Conciërge     1 
Vrijwilligers     2 (conciërge en ondersteuning groep 1/2) 

4.1 Ontwikkelingen 
Bij de start van het schooljaar waren wij allemaal in de veronderstelling dat het een ander schooljaar zou 

worden dan de twee schooljaren daarvoor. Helaas hebben wij met elkaar mogen ervaren dat het in december, 

januari en februari zeer intensieve maanden waren waar alle zeilen bijgezet moesten worden om het onderwijs 

door te kunnen laten gaan. Ook dit schooljaar waren er groepen die in thuisquarantaine moesten, leerlingen en 

leraren die zelf positief testten op corona. Helaas hebben wij, na afstemming met de directeur-bestuurder en 

de MR-voorzitter, een aantal keren ervoor moeten kiezen een groep thuis-onderwijs te geven omdat er geen 

externe vervanging of interne vervanging meer mogelijk bleek te zijn. Het werken met 8 enkele groepen op 

basis van de NPO middelen, heeft bijgedragen aan het goed kunnen blijven volgen van de leerlingen in sociaal-

emotioneel opzicht en in hun leren.  

In het afgelopen schooljaar heeft een meerderheid van ouders de keuze gemaakt om met ingang van het 

nieuwe schooljaar over te gaan op het vijf-gelijke-dagen-model. Alle groepen gaan met ingang van maandag  

29 augustus van 8.30 uur - 14.00 uur op maandag t/m vrijdag naar school. 

De enquête voor inventarisatie van wensen m.b.t. een nieuwe rapport is door een aantal  ouders uit de MR en 

OR en teamleden ingevuld. Leerlingen hebben hun wensen eveneens kenbaar gemaakt. Het ontwikkelteam 

‘Nieuw rapport’ zal de opdracht krijgen om zich te gaan oriënteren op de vorm van een nieuwe rapport of 

portfolio. 
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4.2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Wij hebben de middelen vanuit het Nationaal Onderwijsprogramma ingezet voor het werken met acht enkele 

groepen waardoor er intensievere aandacht was voor het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

leergroei. Wij hebben daarnaast ingezet op het creëren van een kansrijke ontwikkeling voor alle leerlingen. 

Trots zijn wij dat veel ingezette activiteiten vanuit de NPO-middelen ondanks het bijzondere schooljaar 

doorgang hebben gehad. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van leerlingen  

• met projecten uit de map Slimme kleuters en WIG XL (rekenen): Elke maandag is er gewerkt met 

groepjes leerlingen waar is ingezet op een rijk, projectmatig aanbod dat gericht is op pittige en 

uitdagende reken- en taalopdrachten voor de groepen 1 t/m 8. Dit aanbod doet recht aan de 

eigenheid en ontwikkelingscapaciteit van de leerlingen. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling 

van de executieve vaardigheden om te komen tot deze leergroei. Dit heeft geresulteerd in meer 

betrokkenheid en een hoger denkniveau bij de leerlingen.  

• in werken aan lessen uit de leerlijn programmeren: elke woensdag werden leerlingen met talent op 

het gebied van programmeren/ICT begeleid in het werken aan lessen uit de leerlijn 

programmeren/robotica. Vanuit deze lessen gingen zij in hun groep andere leerlingen begeleiden in 

samenwerking met hun leraar. Hierdoor zagen wij de doorgaande lijn op het inzetten van de leerlijn 

programmeren weer terugkomen. 

• In het versterken van hun zelfvertrouwen: elke vrijdagmiddag is er met leerlingen individueel gewerkt 

aan het ontwikkelen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is ingezet op een 

beter positief zelfbeeld, het krijgen van meer zelfvertrouwen, het samenwerken, het leren hulp 

vragen, het leren reguleren van je emoties of bewustwording van je eigen gedrag. Dit heeft voor de 

betreffende leerlingen positief gewerkt en zij komen met meer plezier en zelfvertrouwen naar school.  

Verder hebben wij de teamscholing m.b.t. het EDI-model, het verdiepen van ons woordenschatonderwijs, 

procesgerichte didactiek en onderzoekend leren kunnen volgen. Bij deze teamscholing stond mede het geven 

en ontvangen van feedback en feedforward centraal. 

Het komende schooljaar worden deze activiteiten en de inzet van betreffende leraren op de middagen verder 

gecontinueerd. Dit is mogelijk, omdat wij op een aantal middagen groeps- overstijgend/gecombineerd gaan 

werken waardoor leerlingen meer samen kunnen werken en collega’s inzetbaar zijn voor andere taken. 

Samen kijken wij met een goed en dankbaar gevoel terug op hoe wij gezamenlijk in dialoog onze weg hebben 

gevonden en er toch veel mogelijk bleek te zijn. Het was niet altijd even gemakkelijk, maar bovenal hebben wij 

de kracht mogen ervaren van 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!  

4.3 Kwaliteit: Basis op orde!  
Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van de basis op orde-vakken: rekenen en begrijpend lezen. 

Bij deze vakken stond het GRIMM-model (groep 1 en groep 2) en het EDI-model (groep 3 t/m 8) centraal met 
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extra aandacht voor een korte instructie, differentiatie in instructie en de fase van controle van begrip op basis 

van het gestelde lesdoel. Hiervoor zijn wij begeleid door Kyra Laarveld. Focus ligt op het leren van de leerlingen 

en hoe zij profiteren van het handelen en aanbod van de leraar.  

 

Er zijn dit schooljaar mede door het werken met acht enkele groepen mooie stappen gezet; aandacht en 

onderhoud willen wij blijven houden voor de didactiek waarbij de nadruk zal moeten komen te liggen op het 

contextdoel, verdieping van de differentiatie door het stellen van stimulerende en op leren gerichte vragen.  

Het afgelopen schooljaar zijn wij binnen ons rekenonderwijs bezig geweest met het verder implementeren van 

het drieslagmodel. In kader van een diepere analyse van de opbrengsten van de E-cito’s is door leraren meer 

ingezet op het analyseren a.h.v. het drieslagmodel. Vervolgens is het nu zaak de koppeling te maken vanuit 

deze analyse naar het blokvoorbereidingsformulier. Dit laatste wordt volgend schooljaar vanuit het 

ontwikkelteam Rekenen gevolgd. Verdere aandacht zal nodig blijven voor het werken met de vertaalcirkel. 

Wij hebben Bareka geïmplementeerd in onze rekenlessen in de groepen 3 t/m 8. Het doel hiervan is voor 

iedere leerling inzichtelijk te krijgen hoe het technisch rekenen zich op de verschillende rekendomeinen 

ontwikkelt. Tevens kan Bareka worden gebruikt om leerlingen te laten automatiseren. Ook dit zal volgend jaar 

onder de aandacht moeten blijven zodat het teambreed op de juiste wijze gebruikt blijft worden. 

Voor het verstevigen van ons begrijpend  luister en begrijpend leesonderwijs hebben wij dit schooljaar extra 

ingezet op het verdiepen van de didactiek van Verhallen binnen het woordenschatonderwijs. In elke groep 

wordt er nu structureel hieraan gewerkt en zijn woordclusters zichtbaar. Wij hebben een concept opzet 

gemaakt voor een afsprakenkaart Woordenschatonderwijs. 

4.4. Positief pedagogisch klimaat 

Kanjertraining 

Wij hebben de Kanjertraining verder geïmplementeerd met extra aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. 

Ons streven is een Kanjerschool te worden. In kader hiervan hebben wij als team de Kanjer Licentie B gevolgd. 

De Kanjercoördinator heeft haar tweede licentie ontvangen. Wij hebben structureel de Kanjertraining terug 

laten komen binnen de overleggen, de nieuwsbrief en infobladen  op Social Schools naar ouders. In onze school 

zijn de uitgangspunten van de Kanjertraining zichtbaar en Kanjerlessen worden gegeven. Wij merken ook in dit 

bijzondere schooljaar, dat zowel in school als tijdens het buitenspelen de kanjertaal leerlingen handvaten geeft 

voor hoe zij met zichzelf en met de ander om te gaan. Het biedt structuur en rust op basis van respect en 

vertrouwen.  

Leerling betrokkenheid en eigenaarschap 

Wij hebben met regelmaat leerling- en ontwikkelgesprekjes gehouden. Gesprekken met leerlingen bieden 

informatie over het welbevinden, de onderwijsbehoeften van de leerling en hun talenten. Ook vergroot zich 

hierdoor de betrokkenheid en het eigenaarschap voor eigen leren en ontdekken van talenten. De 

leerlingenraad heeft het afgelopen schooljaar vijf vergaderingen gehouden met de directeur, Brigitta van Zon. 

Gespreksonderwerpen waren o.a.: presenteren van een podiummiddag, welkom en begeleiden van Sint en zijn 

Pieten, gesprek met afvaardiging van het bestuur, Plant-a-tree, initiëren van Heel Veldzijde Bakt-week en 

meedenken in hoe een nieuw rapport of portfolio eruit zou kunnen zien.  
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Ouderbetrokkenheid 

De startgesprekken, oudergesprekken in november en de driehoekgesprekken dragen bij aan een verdieping 

van de ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling en leren van hun kind(eren). Het is fijn dat in de tweede helft 

van dit schooljaar de gesprekken weer fysiek konden plaatsvinden. Volgend schooljaar zullen de 

oudergesprekken in november eveneens driehoekgesprekken worden voor groep 2 t/m 8. De Kanjerthema 

avond aan het begin van dit schooljaar is goed bezocht en ouders waren enthousiast over hetgeen aan de orde 

kwam. Wij merken wel dat door de twee bijzondere schooljaren die achter ons liggen het onze aandacht vraagt 

om het komende schooljaar in te zetten op een actieve ouderbetrokkenheid. Hierbij denken wij o.a. het 

creëren van momenten door het hele schooljaar heen en die al vertrouwd beeld vormden op Veldzijde 

(kijkochtenden, klankbordavonden, ouders vanuit hun beroepen een bijdrage laten verzorgen in lessen).  

Wij kunnen echter niet anders zeggen dat desondanks dit bijzondere schooljaar ouders bij hun kind(eren) en 

het onderwijs betrokken bleven. 

Identiteit 

Het ruime aanbod binnen de methode KLEUR heeft ons duidelijk gemaakt dat wij als team een keuze moeten 

maken op wat wij willen aanbieden in het kader van levensbeschouwelijk onderwijs, identiteit en 

burgerschapsvorming, zodat het haalbaar is binnen de beschikbare tijd. Leerlingen en team zijn enthousiast 

over de actuele lessen binnen KLEUR. Informatie over de methode KLEUR wordt gedeeld met ouders via Social 

Schools en de nieuwsbrief. 

Onze kernwaarden; respect- ontmoeten-verwondering-vertrouwen. Deze zijn nu zichtbaar in onze school en 

wij zijn met elkaar in gesprek over de bewustwording hoe deze zichtbaar te laten zijn in ieders handelen. In het 

komende schooljaar werken wij dit verder uit. De afsprakenkaart Identiteit is geïmplementeerd.  

Burgerschap 

Dit schooljaar hebben wij onderzocht hoe binnen de methode KLEUR, Kanjer, Lijn 3 en BLINK 

burgerschapsvorming aan de orde komt: welke doelen zijn meegenomen? Wij willen als basisschool een 

oefenplaats zijn voor onze leerlingen in het zich vormen tot waardige burgers. Intentie is zowel de scan m.b.t. 

burgerschapsvorming in te laten vullen door team als ouders van de MR en OR. Aan de start van het nieuwe 

schooljaar willen wij hierdoor een nulmeting hebben van waar wij als basisschool staan in kader van 

burgerschapsvorming. Binnen SKOLO en voor onze basisschool willen wij een visie op burgerschap opstellen.  
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4.5 Kansrijke ontwikkeling 

Procesgerichte didactiek, onderzoekend/ontwerpend leren, creatief schrijven en ICT binnen thematisch werken 

Wij zijn dit schooljaar gestart met een overkoepelend ontwikkelteam ‘Kansrijke ontwikkeling’ om een rijk 

aanbod te kunnen creëren aan de talenten en ontwikkelingscapaciteit van onze leerlingen. Binnen dit 

ontwikkelteam is er samengewerkt aan de uitvoering van hun plan van aanpak voor een kansrijke ontwikkeling 

op het gebied van thematisch werken in groep 1 t/m 8. Het ontwikkelteam ‘Kansrijke ontwikkeling’ heeft in het 

najaar en in het voorjaar een schoolbreed thema voorbereid. Daarin stonden doelen m.b.v. ICT, procesgerichte 

didactiek/onderzoekend leren, creatief schrijven en talentontwikkeling. Het laatste thema hebben wij kunnen 

afsluiten met een open huis voor ouders.   

 

Er is een studiedag over de fases van procesgerichte didactiek gevolgd o.b.v. Karin Kotte en Maaike Zwaan. 

Hierop volgend zijn wij door hen gecoacht d.m.v. opgenomen filmpjes tijdens de lessen uit ‘Laat maar zien’. Wij 

zien dat leraren betekenisvollere opdrachten voor een lessenserie binnen ‘Laat maar zien’ of binnen een thema 

kunnen formuleren en leerlingen laten rijkere resultaten zien met meer kwaliteit en diversiteit Talenten en het 

leren van en met elkaar binnen ons team heeft zich versterkt. Als team hebben wij besloten de twee 

schoolbrede thema’s uit te breiden met een derde thema. Er is een eerste opzet opgesteld voor de 

afsprakenkaart procesgerichte didactiek en onderzoekend/ontwerpend leren. 

 

Lessen creatief schrijven zijn verder geïmplementeerd. Alied van der Meer heeft ons opnieuw begeleid door 

middel van coaching on the job. Dit schooljaar middels feedback/feedforward door opgenomen beelden van de 

gegeven lessen. Talenten worden zichtbaar bij leerlingen én bij collega’s. Onze leerlingen genieten van het op 

deze wijze leren uiten van hun gevoel en gedachten in taal. De afsprakenkaart ‘Creatief schrijven’ is geborgd.  

Er is dit schooljaar intensiever ingezet op het werken aan de lessen binnen de leerlijn programmeren. Hiervoor 

zijn Micro Bites aangeschaft om de lessen in de bovenbouw te verbreden. Hetzelfde geldt voor het werken met 

Scratch. De Ericagroep heeft voor de eerste keer deelgenomen aan de uitdagende Lego League en hebben als 

mooie beloning voor hun bijdrage de Samenwerkings Award mogen ontvangen! 

 

Het werken in de Cloud in de “Cool” omgeving, Google (leerlingen) en Office 365 (team) is dit schooljaar 

voorspoedig geïmplementeerd. Zowel ouders als teamleden zijn tevreden over het communicatieplatform 

Social Schools. Verzoek ligt er voor aankomend schooljaar de verlofaanvragen eveneens via dit platform 

mogelijk te maken. 

Taakbeleid 

Binnen Cupella is ons 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 2022-2023 op- en vastgesteld 

door MR en team. De P-geleding heeft vervolgens het werkverdelingsplan 2022-2023 ondertekend. 
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4.6. Professionele cultuur 

Als team samen professionaliseren in leren binnen de diverse vakgebieden hebben wij als zinvol en 

betekenisvol ervaren voor de fase waar wij als school ons in het afgelopen schooljaar in bevonden.  

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

en het werken met de vertaalcirkel. Voor het versterken van begrijpend luisteren en lezen hebben wij ingezet 

op het verdiepen van woordenschatonderwijs en Close reading.  

 

Dit schooljaar hebben wij het intervisie en/of coaching met beeld verder uitgewerkt. Wij merken dat dit een 

vorm is die vertrouwen en respect voor elkaar vergroot. Wij groeien in het elkaar feedback durven geven en 

ontvangen en de wens is uitgesproken ons hierin, in reflecterend en samenwerkend leren verder te 

ontwikkelen. De betekenis van het werken met planbord sessies in kader hiervan is voor ons de moeite van het 

onderzoeken waard. 
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5. Plannen schooljaar 2022-2023   

5.1 Plannen ontwikkeling onderwijs 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 richten wij ons op het verwezenlijken van de voorgenomen plannen en 

ontwikkelingen op basis van het strategisch beleidskader van SKOLO, het schoolplan van basisschool Veldzijde 

en de bijgestelde projectief m.b.t. inzet NPO-middelen. Twee pijlers zijn 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. 

• Implementatie instructiemodellen GRIMM/EDI. Focus ligt op het contextdoel, kwalitatieve 

differentiatie in instructie d.m.v. vragen, doorgaande lijn in gebruik van coöperatieve werkvormen.  

• Groeien naar educatief partnerschap en goed burgerschap. 

• Teamontwikkeling in het signaleren van en stimuleren van ontwikkelen van executieve functies. 

• Implementeren Rekenplein (groep 1-2) en Wereld in getallen 5 groep 3 t/m 8 met accent op 
analyseren d.m.v. het drieslagmodel en leerlijnen. 

• Vertalen van kernwaarden in ons handelen en samen met ouders en leerlingen verder inhoud geven 
aan onze identiteit. 

• Verdieping voor procesgerichte didactiek binnen beeldende vorming groepen 1 t/m 8 in kader van 
kansrijke ontwikkeling. 

• Ontwikkelen van onderzoekend leren op het belevingsplein en een dynamische schooldag in elke 
jaargroep. 

• Starten als Opleidingsschool in begeleiden van stagiaires 

• Ontwikkelen en invoeren van nieuw rapport/portfolio 

• Inventarisatie wensen nieuwe taalmethode en methode Engels.  
 

Binnen onze stichting is er inmiddels conceptopstelling gemaakt van het koersplan voor de komende periode. 

In het koersplan wordt de toekomstige richting van onze stichting met betrekking tot het inhoud en vormgeven 

van ons onderwijs nader beschreven en toegelicht. Als basisschool hebben wij de wettelijke opdracht om per 1 

augustus 2023 een nieuw schoolplan en schoolgids opgesteld te hebben met hierbij een positief advies van 

onze MR. Met de input van het koersplan van onze stichting zullen wij tijdens verschillende bijeenkomsten 

informatie ophalen voor het nieuwe schoolplan en de schoolgids voor de periode 2023-2027. Middels de 

Nieuwsbrief zullen wij u informeren over de voortgang van dit traject. 

5.2 Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

• Opstellen van een aangepaste projectbrief voor inzetten van NPO-subsidie 2022-2023 en deze 

uitvoeren. 

• Opstellen procedure talentontwikkeling (gericht op hoogbegaafdheid) middels aandacht voor 

gericht aanbod in de groepen zelf met extra ondersteuning vanuit intern begeleider 

• Organiseren van een groene vingergroep en klusgroep voor leerlingen met talent voor deze  

Onderdelen. 
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5.3 Plannen professionalisering team  

 

5.3.1 Terugblik op 2021-2022 

De volgende studies zijn met plezier gevolgd en succesvol afgerond. 

• Kanjercoördinator licentie B: Anouk Harleman 

• Kanjertraining Licentie A : Merle Fischer, Marlies Barink en Koen Olde Heuvel 

• Opleiding contact-vertrouwenspersoon: Brigitte Postel 

• Opleiding cultuurcoördinator: Bea Ankoné 

Op het schoolniveau zijn de volgende professionaliseringstrajecten gevolgd: 

• Implementatie procesgerichte didactiek binnen beeldende vorming/onderzoekend leren (alle 

groepen) o.b.v. Karin Kotte (cultuur) en Maaike Zwaan (Raamwerk) 

• Woordenschat in groep 1 en groep 2 o.b.v. Kyra laarveld 

• Verdieping woordenschatonderwijs (groep 1 t/m 8) o.b.v. Dortie Mijs (Expertis) 

• Verdieping GRIMM en EDI-model o.b.v. Kyra laarveld ( Expertis) 

• Fonemisch bewustzijn en letterkennis (groep 1-2) 

• Implementatie creatief schrijven ‘Woesj '(groep 1-8) o.b.v. Alied van der Meer 

5.3.2.  Vooruitblik op 2022-2023 

Wij hebben de volgende plannen met betrekking van het professionaliseren van ons team voor ogen op: 

Teamniveau 

• Training executieve functies o.b.v. Kyra Laarveld ( Expertis) 

• Implementatie verdieping Woordenschatonderwijs 

• SKOLO studiemiddag in kader van strategisch beleidsplan 

 Individueel en/of groepsniveau 

• Kanjertraining licentie A (nieuwe leraren) 

• Implementatie Bouw! (groep 1-2 ) 

• Minimaal twee keuzes uit aanbod SKOLO-academie 

Daarnaast organiseren wij voor onze ouders een thema-avond over Executieve functies o.b.v. Kyra Laarveld. 
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6.    Ouders als partners 

6.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR), Ouderraad (OR) en vergaderdata 

De Medezeggenschapsraad van basisschool Veldzijde bestaat uit de volgende ouders:  

dhr. Kai Haveman en mevr. Mandy Bruinink. 

Voorzitter: Dhr. Kai Haveman  

Secretaris: vacant   

E-mailadres: mrveldzijde@skolo.nl 

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad:  

dhr. Teun Besselink 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. Kai Haveman namens de ouders 

van Veldzijde.  

De Ouderraad van basisschool Veldzijde bestaat uit een groep van 14 ouders: 

Voorzitter: Mevr. Linda Naafs   
Secretaris: Mevr. Sonja Hovestad 

Penningmeester: Mevr. Ellen Bosch  

E-mailadres: orveldzijde@skolo.nl 

Namens het team neemt aan de vergaderingen van de ouderraad deel mevr. Eline Oremus. Per vergadering 

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

Op basisschool Veldzijde werken wij met een Oud Papier-team. Elke 3e woensdag van de maand haalt dit team 

oud papier op in de wijk rondom basisschool Veldzijde. Het is een zeer enthousiaste groep vaders. Het geld van 

de Oud Papier-team komt direct ten goede aan onze leerlingen (onder andere de schoolreisjes). De data voor 

het ophalen staan vermeld in de schoolkalender binnen Social Schools Op de website van onze basisschool 

wordt het ophaalmoment vermeld op de startpagina. 

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 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage worden extra activiteiten zoals 

een schoolreisje, kamp groep 8 en het sinterklaasfeest georganiseerd. Deze activiteiten zijn voor kinderen én 

school waardevol en belangrijk in het samen school zijn. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar 

€39,50.  Kinderen worden niet uitgesloten van deelname als deze bijdrage niet betaald wordt. Dit is bij wet 

vastgelegd. Indien blijkt dat de ouderbijdrage door veel ouders niet wordt betaald, kan dit gevolgen hebben 

voor de activiteiten die school samen met de ouderraad organiseert. De ouderraad legt jaarlijks aan de MR, 

verantwoording af 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. Het team Oud papier draagt bij aan 

de bekostiging van deze schoolreisjes. 

Schoolkamp 

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

€ 25,00 per leerling bij. Dit schoolkamp is bedoeld als 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 activiteiten niet door te 

laten gaan.  
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7. Praktische zaken 

7.1 Communicatie en informatievoorziening  

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

aankomt. 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 schoolgids 2019-2023 is opgesteld 

aan het einde van schooljaar 2018-2019. Voor de schoolgids verwijzen wij u naar onze schoolwebsite 

(www.veldzijde.nl). Het jaarkatern wordt elk schooljaar opgesteld en voor zover nodig worden hier wijzigingen 

betreffende de schoolgids in opgenomen. Dit jaarkatern ontvangen de ouders via Social Schools.  

7.2 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! 

Huiswerk 

Wij geven onze leerlingen vanaf groep 3 huiswerk mee dat afgestemd is op de ontwikkel- en leerbehoeften van 

de leerlingen en passend bij de groep. Zo kan dat in groep 3 oefenen voor lezen zijn, in groep 4 tafels leren en 

hoger op in de groepen, presentaties en leren voor een toets van Blink. Hierbij staat het leren leren centraal. 

Het huiswerk is ondersteunend en mag nooit onderwijstijd gaan overnemen. Het onderwijs verzorgen wij aan 

de leerlingen binnen de onderwijstijd die ervoor staat. 
  

mailto:veldzijde@skolo.nl
http://www.veldzijde.nl/
http://www.veldzijde.nl/
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Schooltijden 

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 gaan de vijf basisscholen van SKOLO over op ander schooltijden, het 

vijf-gelijke-dagen-model. Elke schooldag is dan van 8.30uur-14.00uur en voor elke jaargroep hetzelfde. 

De pauzes voor de groepen 3 t/m 8 worden: 

• 10.00uur-10.15uur 

• 12.00uur-12.15uur 

De groepen 1 en groep 2 behouden hun eigen tijden m.b.t. pauzes. 

Extreme weersomstandigheden 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van SKOLO: Notitie extreme 

weersomstandigheden. Tevens ligt deze notitie ter inzage op school. 

Toelatingsbeleid  

Het toelatingsbeleid van onze basisschool is erop gericht dat wij alle leerlingen waarvan we aan de 

onderwijsbehoefte kunnen voldoen, toelaten. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden hierbij 

getoetst aan de mogelijkheden die o.a. in het schoolondersteuningsprofiel zijn aangegeven. Uitkomst van deze 

toetsing kan zijn dat wij uw kind wel of niet toelaten. Bij toelating wordt uw kind ingeschreven als leerling van 

onze school. Indien wij niet toelaten zullen wij u verwijzen of adviseren voor een andere school. 

Worden kinderen aangemeld waarbij ouders (of de huidige school) zorgen aangeven? Dan zullen wij samen 

met de ouders en externen (b.v. Onderwijs Ondersteuning Centrum) de onderwijsbehoeften in kaart brengen 

waarna wij besluiten of het onderwijs wat wij op onze school kunnen bieden passend is of passend te maken is 

voor uw kind. Het kan ook zijn dat wij vanwege de groepsgrootte of de huidige samenstelling van de groep niet 

kunnen overgaan tot toelating.  

7.3 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 Supertof. 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. 
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8. Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel 
 

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 bestuur en een directeur-

bestuurder. 

 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. Het bestuursbureau van de 

stichting ondersteunt de scholen op alle beleidsterreinen. Het ObT (Onderwijs Bureau Twente) verleent zowel 

aan de scholen als aan de stichting financiële en administratieve ondersteuning. De directeur-bestuurder van 

SKOLO is Robert Everink, bereikbaar via het 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
mailto:voorzitter@skolo.nl
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9. 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. S. van de Pluim 
Schoolartsassistente: mevr. M. Fokkens 
Schoolverpleegkundige: mevr. M. Brinkman 
 
Afdeling WIJZ van de gemeente Losser  
Het toegangsteam werk inkomen jeugd en zorg (wijz) is het loket in de gemeente Losser waar u als inwoner 
terecht kunt met uw vragen en verzoeken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. Dit kan elke 
werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400, mail wijz@losser.nl of door een 
persoonlijk gesprek (inloop) in ‘t Lossershoes aan het Raadhuisplein 1. Daarnaast zijn onze medewerkers van 
wijz ook bereikbaar via huisartsen en scholen. 
Gemeente Losser 
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser 
Mevr. M. Torn 
 
Vertrouwenspersoon SKOLO  
Buro Overbeek 
Lobbenslaghorst 8, 7531 MB  Enschede 
 Bezoekadres 
Jan Tinbergenstraat 240, 7559 ST  Hengelo (Campus Business Center) 
T: (06) 30 64 25 68  
M: info@burooverbeek.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pozwolle@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdtwente.nl/
mailto:wijz@losser.nl
mailto:info@burooverbeek.nl
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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 
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 Supertof (voorheen 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.nl 
 
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 

mailto:a.rollema@oldenzaal.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
mailto:info@kinderopvang-losser.nl
http://www.skekinderopvang.nl/
http://www.columbus-junior.nl/
mailto:info@colombus-junior.nl
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Ondergetekenden verklaren hiermee dat zij kennis hebben genomen van dit jaarkatern  

behorende bij de schoolgids 2019-2023 en deze hebben goedgekeurd.  

 
Beide documenten zullen door de school aan alle ouders in het nieuwe schooljaar worden  
aangeboden via de website en ouders die dat op prijs stellen krijgen een gekopieerd exemplaar. 
 
Ook de ouders welke in de loop van het jaar hun kind aanmelden, worden op de schoolgids en jaarkatern  
attent gemaakt. 
 
 
 
Namens de medezeggenschapsraad       Namens het personeel 
 
 
 
 
Dhr. K. Haveman                                      Mevr. B. van Zon 
Voorzitter MR           Directeur   
 
 
 
 
 
Namens het bevoegd gezag  
 
 
 
 
Dhr. R. Everink 
Algemeen directeur 

 


