Voorwoord
WAAROM DEZE SCHOOLGIDS?
Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool (obs) Glanerbrug-Noord.
Deze gids is bedoeld om ouder(s)/verzorger(s) een indruk te geven van onze school. Het is een naslagwerk voor
de ouders van de leerlingen op onze school. Daarnaast kan deze schoolgids u helpen bij het maken van een
weloverwogen schoolkeuze.
We hebben geprobeerd dit zo duidelijk, maar beknopt mogelijk te doen.
De school is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen
ook steeds meer in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten
waar ze de school op aan kunnen spreken.
In deze gids kunt u lezen:
• hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd;
• hoe we gestalte willen geven aan de ondersteuning voor de kinderen;
• wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten.
Ik hoop dat deze schoolgids kan helpen bij het maken van een bewuste en goede keuze van een basisschool.
Mocht u na het lezen van onze schoolgids toch nog vragen, op- of aanmerkingen of suggesties voor verbetering
hebben, dan kunt u hier te allen tijde met mij contact over opnemen.
Namens het team van obs Glanerbrug-Noord,

Rianne Buist (directeur)
Karin Kluitenberg (locatieleider en intern begeleider)
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Onze school
Op basisschool Glanerbrug- Noord bieden wij
kinderen een stevige basis waarbij ze zich passend
bij hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen.
We geven de kinderen een plezierige
schoolloopbaan en een goede basis voor hun
verdere maatschappelijke carrière.
Kenmerkend
voor onze school is
de
kleinschaligheid en de goede sfeer. Er is veel
persoonlijke aandacht voor kinderen en de school
heeft een enthousiast team met passie voor werk
en kind. Met dit team werken wij aan uitdagend
onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn, zorg en
ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt
daarbij voldoende ruimte voor begeleiding,
consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we
de leerinhoud kritisch blijven bekijken t.o.v. de
ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier
hebben op school en dit betekent:
•

•
•

Respect hebben voor elkaar (Wees aardig voor
elkaar in woord en gebaar, gebruik daarbij
respectvolle taal)
Verantwoordelijkheid (Ga netjes met
materialen en spullen om)
Veiligheid

De situering van de school
De naam van onze school is obs Glanerbrug Noord.
Deze naam geeft de ligging aan ten noorden van de
Gronausestraat die Glanerbrug in tweeën verdeelt.
Deze drukke, voor kinderen risicovolle verkeersader is altijd een reden geweest om te zorgen voor
een goede spreiding van het openbaar onderwijs in
dit gebied. De school is gehuisvest aan de Bultsweg
170, een plek waar veel ruimte rondom de school is
en waar met plezier gespeeld en gesport kan
worden. De school ligt centraal in de wijk en is voor
de kinderen gemakkelijk te bereiken, zowel lopend
als per fiets.

De schoolgrootte
Het leerlingenaantal van onze school ligt rond de 115
leerlingen. De school wordt vooral bezocht door
kinderen uit het gehele gebied ten noorden van de
Gronausestraat. Naast deze leerlingen verwelkomen
we Nederlandse leerlingen uit het Duitse deel van de
grensstreek.
De school heeft 5 leslokalen en een multifunctionele
ruimte (hal). Voor de groepen 1 en 2 is er een
speellokaal. Daarnaast is er een computerruimte waar
alle leerlingen gebruik van kunnen maken.
Achter de school is een groot plein, helemaal ingericht
volgens de principes van Beweeg Wijs. De gymzaal is
op loopafstand (10 minuten lopen).
De openbare school
Basisschool Glanerbrug-Noord is een openbare
school. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk is voor alle
kinderen, zonder onderscheid naar land van
herkomst, godsdienst, levensovertuiging of de
maatschappelijke opvattingen of de positie van
ouders. Ons motto luidt: “Elk kind telt”.
Respect voor de verschillende achtergronden van
kinderen is een kenmerk van het openbaar onderwijs.
De school is behalve een plek om te leren ook een
ontmoetingsplaats, waar kinderen van verschillende
achtergronden met elkaar leren omgaan en waar
kinderen kennis kunnen nemen van elkaars cultuur.
Onderdeel stichting Consent
Onze school maakt deel uit van Stichting Consent.
Hiertoe behoren 32 verschillende openbare
basisscholen (inclusief speciaal basisonderwijs) in de
gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en
Dinkelland. Ruim 7200 leerlingen volgen onderwijs op
één van onze scholen, als basis voor een goede
toekomst. Onze ‘merkbelofte’ luidt: “Geef ons je
talent, je krijgt er een toekomst voor terug”.
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Waar onze school voor staat
Onze visie
Op onze school bieden we kinderen een stevige
basis waarbij de kinderen zich passend bij hun
talenten en mogelijkheden ontwikkelen. Kinderen
krijgen een gestructureerd ochtendprogramma
volgens opbrengstgericht werken voor de
vakgebieden rekenen, spelling, taal, technisch- en
begrijpend lezen. Tijdens het middagprogramma
richten we ons op de wereld-oriënterende vakken
door middel van thematisch werken.
Komen tot een kwaliteitsverbetering van ons
onderwijs, waarbij het kind centraal staat, is het doel
dat wij ons gesteld hebben en wij gezamenlijk
voortdurend nastreven.
Lesgeven is meer dan alleen leerstof overdragen.
Tijdens het lesgeven en in de klassenorganisatie
dienen wij te zorgen voor voldoende uitdaging en
ondersteuning op de momenten waar daar
behoefte aan is.
Onderwijs op maat, gepersonaliseerd onderwijs, is
echter niet mogelijk zonder daarvoor de juiste
condities te scheppen. Een ordelijk schoolklimaat,
effectieve
instructie
en
een
goed
leerlingvolgsysteem zullen ertoe bijdragen dat
zowel het (hoog)begaafde kind, als het moeilijk
lerende kind zich bij ons op school goed thuis voelt.
Wij werken daarbij vanuit de volgende
kernwaarden:

Vanuit bovenstaande kernwaarden geven wij
ons onderwijs vorm. De belangrijkste basis
daarbij is een positieve, veilige werksfeer. Deze
wordt gecreëerd door een respectvolle
houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor
veiligheid.
Veiligheid als het gaat om het voorkomen van
ongelukken en letsel, maar ook sociale
veiligheid. Wij zorgen voor een klimaat waarin
kinderen zich thuis voelen en waar proactief
wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en
sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen
Glanerbrug Noord zien we dit terug door het
hanteren van duidelijke gedragsverwachtingen.

In elke ruimte wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt
welk gedrag daar verwacht wordt. Dit gedrag wordt,
wanneer kinderen dit laten zien, positief bekrachtigd.
Daarnaast
worden
deze
gedragsverwachtingen
structureel in de groepen geoefend. Ook worden er in de
klassen lessen in sociale vaardigheden gegeven.
Wij vinden het als school erg belangrijk dat kinderen
optimaal betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling.
Om zorg te dragen voor betrokkenheid is het belangrijk
aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Binnen
onze school zien we dit terug door het werken met
planborden in groep 1 en 2, en de dagtaken in de groepen
3 t/m 8.
Uitgangspunten
Wij willen graag onderwijs bieden dat volledig is
afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind, wij
willen alle talenten van een kind maximaal benutten. Dit
doen wij door vanaf groep 6 op basis van het
leerpotentieel,
de
behaalde
toets-resultaten,
belemmerende en stimulerende factoren een
ontwikkelingsperspectief op te stellen voor elk kind. In
groep 6 wordt in een driehoeksgesprek tussen leerling,
ouders en leerkracht, op basis van het leerpotentieel en
de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de
leerling eind groep 8 uit kan komen voor het
vervolgonderwijs. Dit noemen we het
‘ontwikkelingsperspectief’. Van groep 6 tot en met groep
8 wordt vervolgens één keer per jaar (naast de
gebruikelijke 10 minuten gesprekken), op basis van de
leerprestaties, dit perspectief met de leerling en de
ouders besproken. Zo ontstaat een film van de
ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen
we het onderwijs beter laten aansluiten op de
onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij
gaan op school uit van de eenheid tussen leren en de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. We
beschouwen het kind als een actieve deelnemer in z’n
eigen ontwikkelingsproces. Hierbij is de interactie met
medeleerlingen van groot belang, omdat het situaties
schept waarin kinderen leren omgaan met anderen. Wij
willen toe naar een situatie waarin sprake is van samen
leren en zelfontdekkend leren. Dat houdt in dat wij veel
aandacht besteden aan diverse werkvormen, waarvan
zelfstandig werken een van de pijlers is. Wij realiseren
ons dat zelfstandig werken niet automatisch leidt tot
zelfstandigheid en dat daarom begeleiding in deze goed
georganiseerd moet worden.
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Het onderwijs op onze school
Het onderwijsconcept
Onze schoolorganisatie is zo ingericht, om datgene
waar de school voor staat, zo goed mogelijk te
kunnen verwezenlijken. Wij staan voor kwalitatief
goed onderwijs, met een sterke inzet op de
basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen
worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod
van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht
wordt besteed aan de ontwikkeling en
zelfstandigheid van elk kind. Alle kwaliteit wordt
optimaal benut. Onderwijs op maat!!
Gepersonaliseerd leren
Binnen onze school bieden wij gepersonaliseerd
onderwijs aan om kinderen goed te kunnen helpen,
ondersteunen en begeleiden. Binnen adaptief
onderwijs zijn verschillende werkvormen die de
leerkracht in staat stelt om meer aandacht te geven
aan individuele kinderen. Deze werkvormen zijn:
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij
leerlingen leren om zelfstandig leerstof te
verwerken. De leerkracht heeft tijdens dit
zelfstandig werken tijd voor extra instructie voor
kinderen die dat nodig hebben en loopt een aantal
keren een hulpronde voor alle kinderen. Kinderen
leren zo ook vaardigheden die zij op andere
momenten kunnen gebruiken en toepassen o.a.:
•
•
•
•
•
•

verantwoordelijk te zijn voor het werk,
omgaan met uitgestelde aandacht,
tijd en werk goed in te delen,
rekening te houden met een ander,
zelf problemen oplossen,
hulpvragen en ook hulpgeven.

Het zelfstandigwerkblokje
Tijdens de lessen gebruiken de kinderen het
zelfstandigwerkblokje. De leerkracht loopt tijdens
het zelfstandig werken verschillende hulprondes en
ziet aan de hand van het blokje op de tafels wat de
kinderen van hem/haar verwachten. Het blokje
heeft drie bedrukte zijden:
1.
2.
3.

De instructietafel
De instructietafel is een grote tafel in de klas,
waaraan meerdere kinderen met de leerkracht
kunnen gaan zitten. De leerkracht gebruikt deze
tafel om extra instructie te geven aan kleine
groepjes kinderen of een individueel kind. Voor
iedereen in de groep is dan ook duidelijk dat de
groep die daar zit niet gestoord mag worden. Een
uitstekende mogelijkheid om kinderen direct en
adequaat te helpen. (EDI)
EDI (Effectieve Directe Instructie)
EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te
verhogen en te zorgen voor succeservaringen en
betere leerprestaties bij alle leerlingen. EDI brengt
leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de
leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De
leerkracht geeft instructie en controleert door het
stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het
begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen
mogen overleggen en er worden willekeurige
beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken
en doen actief mee. We gebruiken wisbordjes en
beurtenbakjes.
Pedagogisch klimaat (PBS)
Onze school heeft het 4 jarentraject PBS afgerond.
PBS: Positive Behavior Support. Dit is een
schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van
gewenst gedrag. Door de nadruk te leggen op het
gedrag dat we willen zien, zullen we ongewenst
gedrag minder gaan zien. Een voorbeeld is pesten.
Dit zal door deze aanpak afnemen.
Het motto is: Goed gedrag kun je leren!
De drie kernwaarden voor onze school zijn:
Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect. Dit
vinden wij belangrijk en daar staan we voor! Wij
vinden het van wezenlijk belang onze leerlingen
respect en verdraagzaamheid te leren m.b.t. de
verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Rode cirkel: ik werk stil en alleen, laat
mij werken.
Groene cirkel: ik kan je helpen als je
dat wilt, ik mag ook vragen stellen.
Vraagteken: kun je mij helpen?
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PBS is als een paraplu, die alle losse methoden welke
met gedrag te maken hebben, met elkaar verbindt
en hiermee de werking van deze
individuele programma’s versterkt. Het doel van
PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar
onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren
bevordert. Een belangrijke pijler is de
samenwerking met ouders: school en ouders
trekken samen op. Door een goede samenwerking
is de kans vele malen groter dat de leerling zich
ontwikkelt tot een gelukkig en evenwichtig mens.
Het is belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten
en zich ‘thuis’ voelen bij ons op school.
Soms loopt het wel eens anders en dan is het fijn
dat we een beroep kunnen doen op extra
begeleiding en ondersteuning op dit gebied. Intern
wordt deze extra begeleiding en ondersteuning
gegeven door de leerkrachten, de interne
begeleiders, de gedragsdeskundige, de directie en
andere collega’s in school.
Onderwijsmethoden en werkwijzen
Wij kiezen nieuwe methoden die gebaseerd zijn op
de schoolvisie, d.w.z. dat de methode
mogelijkheden voor differentiatie voor zowel
zwakke als meerbegaafde leerlingen moet hebben,
een redelijke mate van zelfstandig werkzaamheid
garandeert en verschillende werkvormen en
oplossingsstrategieën aanbiedt.
Al onze onderwijsmethoden hebben een
leerstofaanbod dat volledig dekkend is voor de
kerndoelen. Onze taal- en rekenmethode voldoet
aan het wettelijk eindniveau voor het
basisonderwijs (referentieniveau F1). Daarnaast
kiezen wij voor convergente differentiatie, dat wil
zeggen dat wij voor alle kinderen dezelfde doelen
hebben. Wij bieden de leerstof van de
bovengenoemde methoden aan tot en met het
niveau van groep 8. Dit geldt voor alle leerlingen,
tenzij het een leerling betreft met een specifieke
onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt in
samenwerking met het Steunpunt Passend
Onderwijs Enschede een individuele leerlijn
opgesteld.
Nederlandse taal
Nederlandse taal neemt een zeer belangrijke plaats
in op het rooster van de basisschool. De kwaliteit
van de school wordt zelfs afgemeten aan de wijze
waarop het taalonderwijs gestalte krijgt.

We gebruiken de nieuwste versie van de methode
“Taal actief” in de groepen 4 t/m 8.
Iedere jaargang heeft een programma van 8
thema’s. We behandelen een thema in vier weken.
Een thema wordt afgesloten door een toets.
Daarna is er ruimte voor remediering. Elk thema
begint met een verhaal en woordenschat. Binnen
een thema komen vier taaldomeinen aan bod:
1.
2.
3.
4.

Verkennen van letters, klanken en
leestekens
Verkennen van woorden, woordvorming
en woordbenoeming
Verkennen van zinnen: zinsvorming en
zinsontleding
Verkennen van taalgebruik en
taalverschijnselen

Ook spreken en luisteren komen aan bod, net als
het schrijven van verhalen, gedichten en andere
teksten. Er wordt gewerkt op drie niveaus.
Daarnaast is er extra uitdaging voor kinderen die
dat nodig hebben.
Rekenen/wiskunde
Er wordt gewerkt met de methode “De wereld in
getallen” (WIG). WIG voldoet aan alle kerndoelen
voor rekenen en sluit met nieuwe eigentijdse
thema’s aan bij de belevingswereld van kinderen.
De verwerking van WIG gebeurt in de groepen 5 t/m
8 digitaal. De leerlingen hebben een tablet van
Snappet.
Lezen
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met
het leren lezen. We werken met de nieuwe versie
van de methode “Veilig Leren Lezen”. “Veilig Leren
Lezen” biedt diverse mogelijkheden om beter om te
gaan met verschillen. Dat wil zeggen
gepersonaliseerd leren in groep 3 om ieder kind
passend (lees) onderwijs te kunnen bieden. In
groep 2 is al het nodige voorwerk verricht om het
aanvankelijk leesproces in gang te zetten door o.a.
intensief te werken met de map “Fonemisch
bewustzijn”.
We blijven de technische leesontwikkeling scherp
volgen, tot uw kind de basisschool aan het einde van
groep 8 verlaat. Vandaar het besluit tot
invoering van de methode “Estafette” voor
Voortgezet Technisch Lezen. “Estafette” is het
logische vervolg op “Veilig Leren Lezen”.
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Estafette is een methode die primair gericht is op
het technisch lezen. De methode is ontwikkeld om
leerlingen een goede leestechniek aan te leren. In
eerste instantie gaat het er dus om dat kinderen
leren hoe ze kunnen komen tot het correct en
voldoende vlot verklanken van woorden, zinnen en
teksten. Maar dat is zeker niet alles. Het is zeker net
zo belangrijk dat kinderen ervaren dat lezen de
moeite waard is. Kinderen laten ervaren dat lezen
leuk is, dat je plezier aan lezen kunt hebben, is
daarom ook een belangrijke doelstelling van
Estafette. In de methode wordt veel aandacht
besteed aan leesplezier en leesbevordering.
Estafette hanteert drie verschillende aanpakken
om tegemoet te komen aan verschillen in
instructiebehoeften van leerlingen:
1. Aanpak voor methodevolgers. Methodevolgers
zijn leerlingen die hun leesvaardigheid op de
gebruikelijke wijze ontwikkelen.
2. Aanpak voor risicolezers. Het gaat hierbij om
leerlingen die op de leestoetsen een IV- of Vscore behalen en het risico lopen achterop te
raken in hun leesontwikkeling.
3. Aanpak voor vlotte lezers. Dit zijn leerlingen die
hun
leesvaardigheid
opvallend
snel
ontwikkelen. Het zijn de leerlingen die op de
leestoetsen een I- score behalen.
Estafette wordt als methode gebruikt in groep
4 t/m 8. Twee keer per jaar wordt er een AVI toets
afgenomen, om te kunnen volgen welke niveaus de
kinderen behaald hebben. Aan het einde van groep
3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te
lezen op het niveau van E3 (E=eind).

Vanaf ongeveer groep 5 komt de nadruk bij het
leesonderwijs meer te liggen op begrijpend lezen.
Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken
op de basisschool, maar ook één van de lastigste om
te onderwijzen als docent. Kinderen vinden het vaak
saai en weten hun aandacht er niet bij te houden,
terwijl juist een lange adem nodig is om begrijpend
lezen onder de knie te krijgen. Daarom wordt er in
de groepen 4 t/m 8 gewerkt met de
nieuwe methode “Beter Bijleren”. Een volledige
leerlijn voor het basisonderwijs. Met uitgebreide
lesinstructies volgens het model van directe
instructie. Deze methode bevat een schat aan
achtergrondinformatie
over
tekstsoorten,
tekstgenres,
vraagsoorten
en
diverse
leesstrategieën, zoals samenvatten, tekstverbanden
zoeken, woordbetekenis achterhalen etc.

Spelling
Voor spelling werken wij in de groepen 4 t/m 8 ook
met de methode Taal actief. De leerlijnen taal en
spelling in Taal actief zijn volledig op elkaar
afgestemd. De ankerverhalen vormen het
vertrekpunt
voor
alle
lessen.
Het
spellingsprogramma is overzichtelijk. In elke
basisweek biedt Taal actief één nieuwe
spellingscategorie aan. Vanaf eind groep 6 komt er
per week één spellingscategorie werkwoordspelling
bij. Daarnaast worden elke week twee eerder
aangeboden categorieën
opgefrist. Differentiëren op drie niveaus is met Taal
actief standaard, ook met Spelling. Op basis van het
aantal fouten in het oefendictee van de instructieles
bepaalt de leerkracht op welk niveau het kind start
in de volgende les zelfstandig werken.

Schrijven
In de groepen 3 t/m 6 wordt de methode
“Pennenstreken” gebruikt om kinderen vlot,
duidelijk en vloeiend te leren schrijven. Schrijven
heeft een grote invloed op het leren. Dat wat je al
schrijvend automatiseert, raakt structureel
verankerd. Bovendien blijft het handig om
onafhankelijk van digitale middelen zelf notities
te kunnen maken. In groep 1 en 2 wordt beginnend
schrijven gestimuleerd. Dit start met het schrijven
van de eigen naam.
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde is overal om ons heen. Iedere weg,
heuvel, rivier, dorp en stad heeft een eigen
betekenis. De methode “Meander” laat zien hoe mooi
de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn.
De realistische aanpak in tekst, beeld en vorm
stimuleert kinderen om zich heen te kijken. Hun eigen
wereld ziet er ineens anders uit. “Meander” maakt
nieuwsgierig naar cultuur, landschap en natuur. Door
de koppeling met hun eigen omgeving raken kinderen
betrokken en worden ze zich meer bewust van die
omgeving.
Met “Meander” zullen kinderen aan het eind van
groep 8 de benodigde vaardigheden hebben. Ze zijn
dan in staat gebeurtenissen in hun eigen omgeving en
daarbuiten te verklaren en te herkennen. Ook kunnen
ze de invloed van deze gebeurtenissen op hun eigen
wereld inschatten en beoordelen. “Meander” is
ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs
en het speciaal basisonderwijs.
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Geschiedenis
Het verleden is vaak ongrijpbaar voor kinderen.
Toch bepalen alle gebeurtenissen van vroeger
samen waar we nu zijn. En ongemerkt beïnvloeden
die gebeurtenissen nog steeds ons dagelijks leven.
Geschiedenis is van honderden jaren geleden én van
vandaag. De methode “Brandaan” laat kinderen
ervaren dat zij ook zelf geschiedenis zijn en maken.
Maar de methode wekt ook de
nieuwsgierigheid van kinderen naar hoe het ‘toen’
was. Centraal in het vak geschiedenis staat de
samenhang tussen de interpretatie van het
verleden, het begrijpen van het heden en het
perspectief op de toekomst. Om een historisch
besef te ontwikkelen hebben leerlingen een
chronologisch kader van oriëntatiekennis nodig.
Met “Brandaan” zullen kinderen aan het eind van
groep 8 een stevige basis van oriëntatiekennis
hebben, en daarmee een goede basis voor het
uitbreiden en verdiepen van hun historisch besef in
het vervolgonderwijs.
Natuuronderwijs en techniek
Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Naut”,
van het aanbod van de schooltelevisie NOT (o.a.
Nieuws uit de natuur) en projecten van de
natuureducatie. De natuur om ons heen lijkt zo
gewoon en we vergeten vaak te kijken naar de
schoonheid ervan. Schoonheid schuilt in alledaagse
dingen. ‘Kleine’ dingen ontdekken brengt vaak
grote verwondering. De kleuren van een vlinder, de
structuur van boomschors, het verenkleed van een
eend. Dingen die jezelf ontdekt, onthoud je het
best. De methode “Naut” voor natuur & techniek
maakt kinderen enthousiast voor de levende en
niet-levende natuur. Respect en zorgzaamheid
komen hierbij aan bod. Ook is er aandacht voor
techniek. Techniek is alles wat door mensen
gemaakt is, vaak vanuit de wens oplossingen te
creëren voor problemen. Hoe kun je techniek
inzetten? En wat heeft dit met de natuur te maken?
Vragen als deze komen aan bod om de samenhang
tussen de onderwerpen te laten zien en kinderen
een beter begrip te geven van de wereld om hen
heen. “Naut” is ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van
het basisonderwijs.

Engels
In groep 7 en 8 gebruiken wij de methode “Hello
World”. Het is belangrijk dat kinderen in het
basisonderwijs een positieve houding ontwikkelen
betreffende het leren van vreemde talen. De lessen
Engels zijn hun eerste schoolse kennismaking met
vreemde talen.
Het hoofddoel in “Hello World” is dat kinderen in het
Engels leren communiceren in alledaagse situaties:
een boodschap verstaan en overbrengen. Daarom ligt
het accent vooral op de gespreksvaardigheid (de
vaardigheden luisteren en spreken), met de nadruk
op aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.
Een groot deel van het Engels dat basisschoolkinderen
leren, leren ze buiten school. Ze leren Engels van
popsongs, televisieprogramma’s, computerspelletjes
en internet. In de directe leefwereld van de kinderen
in de Nederlandse samenleving wordt veel Engels
gebruikt. De lesstof van “Hello World” sluit aan bij de
belevingswereld van kinderen. De thema’s zijn
gekozen op basis van situaties waarin kinderen met de
Engelse taal in aanraking komen (vakantie, op reis) en
interessegebieden van de doelgroep (muziek, sport,
dieren, enz.). In de lespakketten voor groep 7 en 8
vormen twee verhalen de rode draad. De kinderen
kunnen zich identificeren met de hoofdpersonen in de
verhalen en situaties waarin deze figuren verzeild
raken. Ook in de
vormgeving heeft “Hello World” een eigentijdse en
voor kinderen aansprekende uitstraling.
Activiteiten in de onderbouw (groep 1 en 2)
We vinden het belangrijk dat het jonge kind zich in de
volle breedte kan ontwikkelen. Daarom is er ruime
aandacht
voor
tal
van
bewegingsen
expressieactiviteiten en is er veel materiaal waarmee
leerlingen kennis en vaardigheden kunnen opdoen.
Voor kleuters is het spel een belangrijk middel om zich
te ontwikkelen. Spelen is leren. Er bestaat een
duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen
van kennis. Door middel van het spelen van een spel
kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt
ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis
vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben
om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen
van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan
te leren.
In de onderbouw staat dan ook bij ons
“Onderbouwd” in de kast. Een kast vol met
ontwikkelingsmaterialen die de kinderen uitdagen en
stimuleren om zo de benodigde doelen voor een
verdere ontwikkeling te behalen.

11

Intercultureel onderwijs en actief burgerschap
Burgerschap kan niet gezien worden als een apart vak.
Het is vanzelfsprekend onderdeel van meerdere
vakken. Burgerschap doe je dus niet in één les maar
de hele week. Toch zijn er een aantal momenten
waarop wij wel expliciet met burgerschap bezig zijn,
bijvoorbeeld tijdens de HVO lessen. Verder doen we
dit tijdens het werken rond thema’s, en de vakken op
het gebied van wereldoriëntatie. Vanaf groep 1
besteden we aandacht aan wederzijds respect. Onze
school besteedt jaarlijks in de bovenbouw aandacht
aan de aspecten van oorlog en de verworvenheden
van vrijheid en democratie. Ook discriminatie,
waarden, normen en respect komen hierbij aan bod.

Onderbouwd is een methode bestaande uit
tastbare, kleuter-eigen materialen waarmee
kinderen spelend en handelend kunnen leren. Het
pakket is gebaseerd op de kern- en
beheersingsdoelen voor groep 1-2. De methode is
ontwikkeld door Simone de Groot. Wij sluiten ons
aan bij de visie van Onderbouwd, deze luidt als
volgt: Speels werken aan doelen. Deze methode
heeft de indeling van vier weken. Eén week is
gericht op taal (binnen het thema), dan twee weken
rekenen (binnen het thema), deze drie weken
worden gevolgd door een herhalingsweek. Dit is om
de taalontwikkeling optimaal te stimuleren en de
woordenschat uit te breiden. Ook is dit om de vele
rekendoelen te behalen die nodig zijn voor een
goede start in groep 3. We vinden het belangrijk dat
het jonge kind zich in de volle breedte kan
ontwikkelen. Daarom is er ruime aandacht voor tal
van bewegings- en expressieactiviteiten en is er veel
materiaal waarmee leerlingen kennis en
vaardigheden kunnen opdoen.
Tekenen, handvaardigheid en muziek
Hierbij wordt niet vanuit een kant-en-klare
methode gewerkt. Vaak worden deze vakken
aangeboden, bijvoorbeeld n.a.v. projecten,
feesten, Kinderboekenweek, enz. Groep 3/4 krijgt
het hele jaar les van een muziekleerkracht van
Kaliber Kunstenschool. In de lessen wordt
gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt
de basis gelegd voor het leren van het notenschrift
en maken de kinderen kennis met diverse
muziekinstrumenten. Het is onze ervaring dat de
leerlingen echt uitkijken naar deze lessen. De
gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen de
kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen en
subsidieert deze lessen. Zo kan elk kind in de
gemeente Enschede zijn eigen muzikale talenten
ontdekken.

Verkeersexamen
Hierbij wordt vooral gewerkt met de methode
“Klaar…over!”. De kinderen uit groep 8 worden
voorbereid op het verkeersexamen. In de maand april
leggen de kinderen een theoretische
verkeersproef af en doen zij mee aan een praktisch
verkeersexamen. Degenen die daarvoor slagen,
ontvangen een verkeersdiploma. Onze school
ontving het “Twentse Verkeersveiligheidslabel”.
Verkeersouder: Annemarie Sanders.
Mediawijsheid
In het dagelijks leven komen de leerlingen steeds
meer in contact met ICT-toepassingen. Naast de
computer krijgen telefoons, iPads, Chromebooks en
social media steeds meer aandacht van onze
leerlingen. Door aandacht te besteden aan bewust
veilig en positief gebruik van digitale media worden
onze leerlingen mediawijs.
ICT
Ons uitgangspunt is dat de leerlingen na het verlaten
van de basisschool de computer kunnen gebruiken:
1.
2.
3.

als remediërend middel; de computer als
hulpmiddel;
als gereedschap; bijvoorbeeld voor het
verwerken van teksten;
als naslagwerk; bijvoorbeeld via elektronische en
digitale encyclopedieën. Vanaf groep 5 gaan
kinderen aan de slag met het verzamelen van
informatie via internet.
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Onze school is georganiseerd in de stichting “Basis
Op Kop”, het stedelijk netwerk in Enschede.
Namens deze stichting verzorgt de “Rolfgroep”
aanleg en onderhoud van netwerken. Op school
heeft de ICT-er als belangrijkste taken:
•
•
•

Installeren nieuwe hard- en software in het
netwerk;
Aanschaf van hard- en software;
Samenstellen van beknopte handleidingen
m.b.t. computergebruik.

Obs Glanerbrug-Noord is zich volledig bewust van
de kansen die internet kan bieden aan onze
leerlingen. Denk alleen maar aan de mogelijkheden
om informatie te vergaren, te communiceren met
anderen, contacten te leggen en vrienden te maken.
Maar de school is zich ook bewust van de gevaren
die internet kunnen brengen. Digitaal pesten,
ongeschikte webcontent en contact met verkeerde
mensen; het zijn maar een paar voorbeelden van
wat er fout kan gaan. De vraag die wij onszelf dan
ook voortdurend stellen is dan ook: Zelfstandig en
verstandig omgaan met internet, hoe onderwijs je
dat? Op internet is veel educatief materiaal te
vinden. Maar we willen ook dat de leerlingen leren
hoe ze zich verantwoordelijk dienen te gedragen op
het web. We onderwijzen de kinderen in het veilig
omgaan met deze overdaad aan informatie en
mogelijkheden maar letten ook op onze
netwerkbeveiliging; zodat ze geen virussen
downloaden of spyware. Of dat er iemand inbreekt
op het netwerk en bij gevoelige informatie komt.
Het inloggen van de leerlingen gaat hierom gepaard
met een filter voor onbehoorde informatie. Dit ter
bescherming van kinderen, maar ook van de school.

Huiswerk
Om kinderen langzamerhand te laten wennen aan
huiswerk, wordt er vanaf groep 4 incidenteel, en
vanaf groep 7 structureel een begin gemaakt met
huiswerk. Kinderen leren op deze manier
verantwoordelijk te zijn voor huiswerk. Ook leren
kinderen het huiswerk in te delen en te plannen.
Op deze manier proberen we de kinderen te
helpen bij de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Niet elk kind heeft dezelfde manier van
werken, het is goed te leren ontdekken wat een
prettige en zinvolle manier van werken is.
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs
dagelijks op het rooster. Er wordt hierbij gespeeld
op het schoolplein en in het speellokaal. De
groepen 3 t/m 8 hebben gemiddeld drie keer per
week drie kwartier gym. Op dinsdag krijgen de
kinderen gym van de vakleerkracht in de gymzaal.
De andere keren geeft de groepsleerkracht zelf
gym in de gymzaal of op het schoolplein. De
gymlessen worden gegeven in het gymlokaal aan
de Jan Cornelis de Rijpstraat.

Sport & spel
BeweegWijs
BeweegWijs is speciaal ontwikkeld voor
schoolkinderen. Het is de bedoeling dat er op
school, vóór de lessen, in de pauzes en na de lessen
meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Ook
tijdens lessen wordt geëxperimenteerd met meer
beweegmomenten tussendoor. De kinderen
komen op die manier hun vaak lange schooldag
gezond door, omdat ze meer bewegen. Beweeg
Wijs wil spelen en bewegen een vaste plaats geven
in het onderwijs.
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Bewuste begeleiding van speelgedrag op het plein
Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten.
Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend
om op die momenten met plezier te kunnen spelen.
Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms een
uitdagende en gestructureerde speelomgeving.
Hierdoor kunnen kinderen het pleinspelen als
onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen
missen.
De speelmethode van Beweeg Wijs speelt in op
belangrijke vrije speelmomenten van kinderen; op
school, bij de buitenschoolse opvang en bij de
kinderopvang. Hiervoor heeft Beweeg Wijs een
uniek kleurenconcept ontwikkeld, waarin kinderen
beter leren samenspelen in een uitdagende en
gestructureerde omgeving.
Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde
kleurenzones op het schoolplein. Bij elke
kleurenzone horen specifieke activiteiten die
afgestemd zijn op de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een
veelbelovende strategie om lichamelijke activiteit te
bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste
beweegactiviteit van kinderen.

Kinderraad
We hebben op school een kinderraad. Onze
kinderraad bestaat uit 8 kinderen, uit de groepen 5
t/m 8. Een kinderraadslid wordt gekozen door de
andere kinderen in de groep. De kinderraad denkt
mee voor alle kinderen op school. Het gaat altijd
over een onderwerp dat iedereen aangaat. Ze geeft
advies aan het team en pakt zelf ook dingen op.
Door de kinderraad hebben kinderen inspraak op
school. De kinderen denken na over wat ze willen
veranderen en zetten zich in voor de school. Zo zijn
alle kinderen meer betrokken. Het maakt de
kinderen dus ook mede verantwoordelijk voor het
wel en wee op school. Ze kunnen zo daadwerkelijk
meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren
te komen met weloverwogen en onderbouwde
plannen en ideeën. Eén van onze leerkrachten
begeleidt deze groep aan de zijlijn.

Leerstofoverzicht

Vakgebied
Rekenen

Spelling
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur
Schrijven

Methode
Onderbouwd
Wereld in getallen
Onderbouwd
Taal Actief
Veilig leren lezen
Estafette
Beter Bijleren
Blits
Taal Actief
Brandaan
Meander
Naut
Pennenstreken

Engels

Hello World

Taal
Lezen
Sporttoernooien
Door de gemeente Enschede worden gedurende het
hele jaar diverse sporttoernooien georganiseerd.
Wij stimuleren onze kinderen om hier zoveel
mogelijk aan deel te nemen. Het uitgangspunt van
onze school is dat meedoen en plezier beleven
belangrijker is dan het resultaat. We doen mee aan
de volgende sporttoernooien:
Voetbal
Korfbal
Beeball

14

Begeleiding van leerlingen binnen de school
Interne begeleiding
De intern begeleider is bij ons op school drie dagen
vrijgesteld van lesgevende taken. Haar taak bestaat
uit het voortdurend ‘bewaken’ van de
leerlingenzorg. Zij kan daarbij gebruik maken van
de expertise van de onderwijscoach van het SPOE.
De intern begeleider onderhoudt contacten met
het Maatschappelijk Werk, de Jeugdhulpverlening,
de schoolverpleegkundige, de schoolarts en
diverse andere instanties. Zij is daarbij het
aanspreekpunt voor zowel de ouders als de
jeugdhulpverleningsinstanties.
Naast
deze
werkzaamheden is de intern begeleider mede
verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke
ontwikkeling van de school.
Leerlingbespreking
Regelmatig
vinden
groepsen
leerlingenbesprekingen
plaats.
Zowel
in
teamvergaderingen, als ook tussen leerkracht en
intern begeleider. Hier worden die leerlingen
besproken die, om welke reden dan ook, extra
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning
hoeft zich niet altijd op leerproblemen te
concentreren, maar kan zich ook richten op de
problemen die zich in de klassensituatie of op het
plein voordoen. Er wordt dus zeker niet alleen naar
leerresultaten gekeken, maar ook naar het sociaalemotioneel functioneren van een kind.
Volgen van ontwikkeling van leerlingen
Het leerlingvolgsysteem, de interne begeleiding en
de leerlingenbesprekingen maken onderdeel uit
van het totale systeem van leerlingenzorg dat wij
op school hanteren. Wij streven ernaar elke leerling
die ondersteuning te bieden, die het nodig heeft.
Ondanks alle inspanning zullen er altijd leerlingen
blijven waarmee het soms niet zo goed gaat op
school. Dan gaat het leren niet zo goed, zit het kind
niet “zo lekker in z’n vel” of gedraagt het kind zich
anders dan verwacht. De school zal dan zo snel
mogelijk bekijken wat de oorzaak is en met de
ouder(s)/verzorger(s) overleggen wat de beste
aanpak is. Deze “leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeftes” proberen we zoveel mogelijk
op te vangen binnen de zorgbreedte van onze
school. Dit houdt in dat de intern begeleider samen
met de groepsleerkracht een

handelingsplan opstelt. De verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van dit plan ligt bij de
groepsleerkracht. Dit plan wordt altijd met de
ouder(s)/verzorgers(s) besproken.
Wanneer het gaat om leerproblemen krijgen deze
leerlingen in eerste instantie “onderwijs op maat”
onder
verantwoordelijkheid
van
de
groepsleerkracht. Dit onderwijs op maat betekent
dat de groepsleerkracht in staat is om het
onderwijs af te stemmen op de specifieke
onderwijsbehoeften en mogelijkheden van deze
leerlingen, waardoor zij zich op onze school kunnen
handhaven en zich positief kunnen ontwikkelen
(het is daarbij van groot belang dat er ook
daadwerkelijk ontwikkeling plaatsvindt). Voor
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
kan vanaf groep 6 in samenspraak met de
orthopedagoog een individuele leerlijn worden
opgesteld.
Leerlingondersteuning
De school past zich zoveel mogelijk aan bij de
ontwikkeling van de leerling en geeft ondersteuning
op maat. We willen onze leerlingen zo goed
mogelijk begeleiden, ook als er leer- en/of
gedragsproblemen zijn. Speciale aandacht is er voor
leerlingen met zwakke dan wel goede resultaten.
Leerkrachten zijn geschoold om op een deskundige
en positieve manier met verschillen tussen
leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer
geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en
leerproblemen te signaleren. Niet alle leerlingen
leren even goed en vlug; soms is er voor een kind
ander materiaal nodig om iets te verduidelijken,
soms een andere instructie. Leerlingen krijgen niet
automatisch altijd allemaal dezelfde opdrachten en
taken. De school beschikt over een interne
procedure voor signalering, diagnostisering,
probleemstelling en afspraken. Bij specifieke
problemen stellen de leerkracht en IB-er in
samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) een
(groeps)handelingsplan op. De leerkracht voert dit
uit, eventueel met hulp van andere deskundigen.
Als interne hulp onvoldoende resultaat oplevert,
wordt de leerling ingebracht in het
ondersteunings- en/of breedteteam (zie
ondersteunings- en/of breedteteam).
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Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur
binnen het regulier onderwijs. Als kinderen extra
ondersteuning nodig hebben, proberen we dit
binnen het regulier onderwijs te organiseren. Zo
worden kinderen het best voorbereid op de
vervolgopleiding en op hun uiteindelijke plek in de
samenleving. Dit is het uitgangspunt van de wet
passend onderwijs die sinds 2014 van kracht is.
Besturen en scholen hebben een zorgplicht voor het
bieden van passend onderwijs. Dat betekent dat de
scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling
die extra ondersteuning nodig heeft en bij de school
staat ingeschreven of wordt aangemeld een
passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school deze
ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat
een kind het beste naar een andere school kan gaan,
moet de school na overleg met de ouders zorgen dat
er een school gevonden wordt die wel een passend
aanbod kan doen en het kind kan toelaten. Om
invulling te geven aan deze wet maken de scholen
in de Gemeente Enschede deel uit van het
samenwerkingsverband 2302. Alle informatie over
passend onderwijs kunt u vinden op:

betekenen voor leerlingen die onderling sterk
verschillen in tempo, intelligentie, sociale
vaardigheden en leermogelijkheden. Onze school is
dan ook klaar voor passend onderwijs. In het
zogenaamde schoolondersteuningsplan (SOP)
hebben wij omschreven welke extra ondersteuning
wij kunnen bieden.
Onze ambitie voor de toekomst
In de komende jaren willen we ons verder
ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze
ambitie om binnen 3 jaar een school te zijn die
leerlingen met reguliere en met specifieke
ondersteuningsbehoeften verantwoord onderwijs
kan bieden. Daar waar we als school onze grenzen
bereiken, zullen we samen met u als ouder op zoek
gaan naar een onderwijsleerplek waar uw kind wel
passend onderwijs kan krijgen waar het recht op
heeft. Onze ambitie is dat alle ouders van de
geplaatste leerlingen nauw betrokken zijn bij het
onderwijsleerproces vanuit de gedachte: We
kunnen het als school niet alleen. We hebben u als
ouder nodig!

Aanmelding
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij onze school
en het heeft (mogelijk) extra ondersteuning nodig,
dan
verkennen
wij
met
elkaar
de
ondersteuningsbehoeften van uw kind, uw
verwachtingen en de mogelijkheden van onze
school.
We hanteren daarbij een aantal afwegingen, zoals:
•
•
•
Het samenwerkingsverband PO 2302 is opgesplitst
in drie deelregio’s. Onze school maakt deel uit van
de regio Enschede.
In iedere deelregio werken besturen samen om de
zorgplicht waar te maken. Een belangrijk onderdeel
is de Commissie voor Arrangementen (CvA), die
advies geeft over toelaatbaarheid van kinderen tot
speciaal (basis) onderwijs. Meer informatie over
passend onderwijs in de deelregio van onze school
vindt u op de website: www.deelregio-enschede.nl
Ook al voor de komst van passend onderwijs was
onze school zo ingericht dat ze meer kan

•

Kunnen wij als school een zodanig
onderwijsaanbod doen dat er voldoende
ontwikkelingskansen zijn voor uw kind?
Kunnen wij een veilig schoolklimaat blijven
garanderen?
Is de groepssamenstelling zodanig dat de
leerkracht in staat is, zo nodig met extra
ondersteuning, het passend onderwijs te
organiseren?
Hebben wij ook de verwachting dat we ook
de volgende jaren het kind passend
onderwijs kunnen bieden?

Bij de aanmelding van kinderen met specifieke
ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders
dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op
welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij
de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden.
Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs
Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons
verwachten dat we aangeven of we uw kind
passend onderwijs kunnen bieden.
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Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten
dat we aangeven waar wel passend onderwijs
geboden kan worden. In sommige gevallen moet
onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat
geval verwachten wij uw medewerking. Het kan
voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6
weken een passend aanbod te doen. Dan kan de
onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd
worden.
De afweging of onze school passend onderwijs aan
uw kind kan bieden is een individuele afweging.
Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet
leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen
welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind
heeft. Ook kijken wij naar de draaglast van de groep
waarin uw kind komt en naar de langere termijn:
kunnen wij uw kind gedurende meerdere
schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar
niet zeker van zijn maken we afspraken met u over
periodieke evaluaties. Wij vinden dat een kind met
specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid
voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar
mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet
kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De
ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee
brengen dat aan andere kinderen onvoldoende
aandacht besteed kan worden.
Jaarlijks bekijken wij of de juiste ondersteuning
voor
kinderen
met
specifieke
ondersteuningsbehoeften nog geboden kan
worden.
Basisschool Glanerbrug Noord heeft de volgende
specialisaties in huis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaren onderwijskundig leider
Ervaren onderwijskundig begeleider
Ervaren, professioneel team
Ervaring met dyslectische kinderen
Een gedragsspecialist
Een remedial teacher
HVO leerkracht
Ervaring met kinderen met een beperkt
cognitief vermogen IQ >75
Vakleerkracht gym
Vertrouwenspersonen

SPOE geboden wordt. We vragen deze
ondersteuning dan aan.
Wanneer er sprake is van een duidelijk
waarneembare achterblijvende ontwikkeling of
wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten
koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding
zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een
andere school. De huidige school zal dan – in
samenspraak met het SPOE en in overleg met u als
ouders – stappen zetten om een school te vinden
waar dat passend onderwijs wel geboden kan
worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens
zijn met de door de school aangegeven
noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun
rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en
beroep.
Ondersteuningsteam/breedteteam
Natuurlijk hoopt u als ouder dat het niet gebeurt,
maar soms gaat het niet zo goed met een kind op
school. Dan gaat het leren niet zo goed of u ziet dat
uw kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of dat uw kind
zich anders gedraagt. De basisschool zal dan zo snel
mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en dit
met u als ouder/gezaghebbend voogd overleggen
wat de beste aanpak is. Soms kan de basisschool
zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne
begeleider samen met de groepsleerkracht een plan
op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel
kan de basisschool uw kind bespreken in het
Ondersteunings- en Breedteteam. Dit team bestaat
uit: de interne begeleider en passend
onderwijsleerkracht van de school en deskundigen
van buiten de school. Deze deskundigen zijn:
•
•
•

De onderwijscoach van het Steunpunt Passend
Onderwijs Enschede (SPOE).
De orthopedagoog SPOE.
De schoolverpleegkundige van de
Jeugdgezondheidszorg.

De medewerkers van dit Ondersteunings- en
Breedteteam adviseren de school hoe zij de leerling
kunnen helpen, maar zij kunnen ook met u en uw
kind samen zoeken naar de beste manier om de
problemen op te lossen. Het Ondersteunings- en
Breedteteam komt 3 keer per schooljaar bijeen.

Wanneer het niet lukt:
Ondanks deze voorzieningen lukt het niet altijd om
een match te maken tussen wat uw kind nodig heeft
en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te
maken als er extra ondersteuning vanuit het
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Begeleiding
van leerlingen
met
ondersteuning
van externen
Jeugdgezondheidszorg
Preventieve gezondheidsonderzoeken in groep 2 en
7
Is het gehoor en de zicht van uw kind voldoende?
Groeit uw kind goed? Gezond opgroeien en een
goede ontwikkeling zijn belangrijke items bij het
groot worden van jonge kinderen. Wij,
Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente, helpen u
hier graag bij. In de basisschoolperiode voeren wij
daarom
twee
keer
een
preventief
gezondheidsonderzoek uit, in groep 2 en groep 7.
Deze hebben als doel de lichamelijke, geestelijke,
cognitieve en psychosociale ontwikkeling van
jeugdigen te bevorderen. De laatste jaren is, ook
landelijk, een toename waar te nemen van kinderen
die extra aandacht nodig hebben. In het schooljaar
2011/2012 zijn wij gestart met de Triagemethodiek, een nieuwe
onderzoeksmethode. De methode biedt nog steeds
elk kind een onderzoek aan en creëert daarnaast
meer ruimte voor zorg op maat.
Hoe gaat het preventief onderzoek?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan wordt uw kind
persoonlijk door ons uitgenodigd voor een korte
algemene controle, dat ongeveer 20 minuten duurt.
Na een kort gesprekje met uw kind wordt het
gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het
gewicht gecheckt. De GGD vraagt u, ouders of
verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Ook
wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen
met het JGZ-dossier geeft dit een goed beeld van uw
kind. De doktersassistente voert de controle alleen
met uw kind uit. Daarom krijgt uw kind na afloop
een formulier mee naar huis in een gesloten
envelop. Zo willen wij u graag informeren over de
bevindingen van de controle.
De controle vindt plaatst in de vertrouwde
omgeving van uw kind, op school. De
doktersassistente die de check uitvoert, haalt uw
kind zelf uit de groep op en brengt het terug. Wij
vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de
assistente al kennen voor de controle. Daarom
komt de doktersassistente zich voorstellen in de

groep voordat wij starten met de controles.
Heeft uw kind extra aandacht nodig omdat bijvoorbeeld het
gehoor niet voldoende is? Dan wordt u samen met uw kind
uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur
van de arts of verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg. De
uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw
huisadres gestuurd. Dit vervolgonderzoek vindt plaats op
school. Als het nodig is, kan een doorverwijzing plaatsvinden
naar een specialist.
Voordelen van de vernieuwde werkwijze
1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.
2. Het bereik van kinderen is groter.
3. Er zijn minder verstoringen in de klas.
4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor het
eerste contactmoment.
5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer
ruimte om direct in te spelen op vragen en
verzoeken van de school.
Samenwerking met school
Net als bij de huidige werkwijze vragen wij school een
aandachtspuntenlijst in te vullen, die een indruk geeft of het
kind in de categorie ‘extra aandacht’ valt. Hierin verandert er
voor de school dus niets.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze
afdeling Jeugdgezondheidszorg door te bellen met 09003338889.

Wijkcoach
Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind. Gelukkig gaat
het met de meeste kinderen in het algemeen heel goed. Maar
soms zit het tegen; het gaat niet zoals u zou willen. Veel ouders
hebben vragen bij het opgroeien en de opvoeding van hun
kind. Vragen op het gebied van het gedrag van hun kind,
vragen over hun ontwikkeling. Vragen en twijfels omdat
ouders zich onzeker voelen in de opvoeding, onzeker zijn over
een bepaalde aanpak of zich machteloos voelen bij ongewenst
gedrag. Soms werken de omstandigheden niet mee; binnen
een gezin kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waar een kind
op reageert, bijvoorbeeld een echtscheiding, een verhuizing of
de geboorte van een broertje of zusje.
Als u vragen heeft over uw kind of uw gezin is het goed om
hulp te vragen; het is één van de manieren om te zorgen voor
uw kind.
Op alle basisscholen in Enschede en Haaksbergen verzorgt de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening EnschedeHaaksbergen
schoolmaatschappelijk
werk.
Het
schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de
zorgstructuur binnen de school van uw kind.
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Het schoolmaatschappelijk werk wil hulp bieden aan
kinderen en hun ouders bij zorgen en/of problemen
op het gebied van gedrag, opvoeding en
ontwikkeling. We willen ouders ondersteunen
waardoor zij zich sterker voelen in de opvoeding. We
proberen samen met ouders en school te werken
aan een zo goed mogelijke benadering en

begeleiding van een kind zodat kinderen zich thuis
en op school zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor
praktische tips, informatie, advies en begeleiding en
kan ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling
van kinderen. Mocht het nodig zijn kan het
schoolmaatschappelijk werk ouders begeleiden in
de verwijzing naar andere instanties. Eén keer per
twee weken is er op school een spreekuur van de
wijkcoach (de data staan in de schoolkalender en de
nieuwsbrieven). Onze wijkcoach is Tim Nijenhuis.
Wilt u een afspraak met de wijkcoach maken, neem
dan contact op met de intern begeleider van onze
school.
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Verslaglegging
Verslaglegging, rapportage en doorstroming
Elke leerkracht corrigeert regelmatig het werk van
de leerlingen en registreert de resultaten.
Planmatig vindt toetsing van de leerprestaties
plaats. Ook als er specifieke zaken zijn, die
belangrijk zijn om te weten van een kind
(allergieën, medicijngebruik etc.), wordt dit
genoteerd in het leerlingendossier. Als een leerling
overgaat naar een andere groep, gaan deze
gegevens mee. Bovendien spreekt de leerkracht
met zijn/haar collega die het volgend schooljaar de
verantwoordelijkheid voor de groep krijgt, alle
leerlingen door. Op die manier proberen we voor
een ieder de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Het rapport is uitgangspunt voor een gesprek op de
10 minuten avond. De kinderen uit de groepen 1
t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport
uitgereikt. De periodes zijn over het schooljaar
verdeeld. Op de 10 minuten avond kunt u met de
klassenleerkracht over het rapport spreken. Voor
het laatste rapport vinden er alleen gesprekken
plaats indien dat noodzakelijk mocht zijn. Het
initiatief hiertoe kan zowel bij school als bij de
ouders liggen. Op de 10 minuten avonden worden
ook de Cito toetsscores met u besproken.

Ondanks het feit dat we steeds meer rekening
houden met de mogelijkheden van elk individueel
kind, kan het wel eens voorkomen dat het
verstandiger is een kind de groep te laten
doubleren. We moeten er dan wel van overtuigd
zijn dat de doublure zinvol is. Uiteraard worden de
ouders nauw bij deze gesprekken betrokken. Ook
kan het voorkomen dat een kind zich in een zeer
snel tempo ontwikkelt. In voorkomende gevallen
wordt een uiterst zorgvuldige afweging gemaakt of
het wellicht mogelijk is dat een kind alvast door kan
stromen naar de volgende groep. Uiteraard wordt
ook in deze gevallen nauw overlegd met de ouders.
Formeel en wettelijk echter blijft de school
verantwoordelijk voor plaatsing in een groep!

Gesprekken
Drie keer per jaar houden wij 10 minuten gesprekken.
In september worden er de kennismakingsgesprekken
gehouden met u als ouder over uw kind. In november
zijn er de voortgangsgesprekken, op verzoek van de
leerkracht, over uw kind als dit nodig is.
Twee keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken,
naar aanleiding van een rapport, waarin de leerkracht
met u over de vorderingen van uw kind praat. Wij
verwachten dan ook dat u hier als ouder bij aanwezig
bent. Bij de laatste 10 minuten gesprekken in juni/juli
krijgt u slechts een uitnodiging als wij vinden, dat daar
aanleiding toe bestaat, of als u een gesprek zelf op
prijs stelt.
Tussentijds overleg over leerlingen is altijd mogelijk.
Initiatief hiervoor kan uitgaan van zowel de leerkracht
als de ouder. Als ouder kunt u ook aangeven wanneer
er privé belangrijke (emotionele) gebeurtenissen zijn.
Vroegtijdig bespreken van opgemerkte zaken kan heel
positief werken in de begeleiding van uw kind en is in
de meeste gevallen zeer verhelderend.
Leerlingvolgsysteem
Om helder in kaart te brengen hoe een leerling zich
ontwikkelt, maken wij gebruik van een
leerlingvolgsysteem. Hiermee wordt zowel de
cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen gevolgd. Vanaf groep 1 tot en met groep
8 worden de leerlingen systematisch geobserveerd en
getoetst. Voor deze toetsing maken wij gebruik van de
halfjaarlijkse Cito- toetsen en gestandaardiseerde
observatielijsten.
De resultaten hiervan worden vastgelegd en bewaard
in het dossier. Deze gegevens worden bekeken en
besproken door de leerkrachten en de intern
begeleider. Indien nodig worden hierbij ook de
betreffende
ouders
betrokken.
Het
leerlingvolgsysteem maakt deel uit van het totale
systeem van leerlingenzorg dat wij op school
hanteren.
De landelijk genormeerde toetsen die we afnemen
zijn:
Cito rekenen en taal voor kleuters
SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst)
Cito rekenen (vanaf groep 3)
Cito spelling (vanaf groep 3)
AVI lezen (vanaf groep 3)
Cito begrijpend lezen (vanaf groep 4)
DMT (Drie Minuten Toets)
In groep 8 wordt in april de verplichte IEP eindtoets
afgenomen
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Privacy en verwerking persoonsgegevens
Basisschool Glanerbrug-Noord is een onderdeel van
Stichting Consent. Bij deze stichting gaan wij
zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze
stichting. De gegevens die over leerlingen gaan,
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor
het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor
de organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze
stichting de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen
wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze
scholen). Daarnaast registreren medewerkers van
onze scholen gegevens over onze leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als die
nodig zijn voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie
of ADHD).

Omdat onze scholen onderdeel uitmaken van Stichting
Consent, delen zij ook (een beperkt aantal)
persoonsgegevens met onze stichting. Tijdens de lessen
maken onze scholen gebruik van digitale leermaterialen.
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig
om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als
die inlogt. Wij maken met leveranciers duidelijke
afspraken over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als
wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons
(digitale) administratiesysteem. De vorderingen van
de leerlingen worden vastgelegd in ons
leerlingvolgsysteem. Deze systemen zijn beveiligd
en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze scholen.

Meer

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun
kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet
de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die
zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school,
mogen ouders vragen die specifieke gegevens te laten
verwijderen, tenzij de wettelijke bewaartermijnen
voorschrijven dat wij de gegevens langer moeten
bewaren. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten,
kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
informatie

is

ook

te

vinden

op

https://www.consentscholen.nl/consent/privacy/.
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Ouders en de school
Naast elkaar
Op onze school vinden we het belangrijk dat we naast elkaar, schouder aan schouder, ieder vanuit zijn eigen rol, werken
aan de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige. Daarbij
hoort natuurlijk een goede samenwerking en goede communicatie. Met u als ouders ‘maken wij samen de school’.
Soms gebeurt er iets in de klas of op school, waar u een gevoel van onvrede aan overhoudt. Het kan ook voorkomen dat u
‘in de wandelgangen’ of ‘bij het hek’ iets verneemt, waarvan u zich afvraagt of het werkelijk waar is.
Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft, bespreek dit dan met degene die het aangaat.
Alleen door er met de juiste persoon over te praten, kan er iets worden opgelost en kan het worden voorkomen dat een
verhaal een eigen leven gaat leiden. Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden wij het belangrijk dat er
een goed contact is tussen school en thuis!
Nieuwsbrief/Klasbord/Social Schools
Informatieverstrekking is van groot belang bij

contacten tussen school en ouders.

Elk schooljaar kennen we de volgende
“momenten”:
•
•

Regelmatig ontvangt u via Social Schools een nieuwsbrief met informatie over
o.a. de komende (schoolweken).
Ook de dagelijkse dingen komen via Social Schools bij u langs.

Medezeggenschapsraad
Elke basisschool is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, bestaande uit leerkrachten en
ouders/verzorgers. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met de
school te maken hebben. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. In de MR van
onze school hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directeur heeft in deze raad geen stemrecht, maar
een adviserende rol.
Leden van de MR worden gekozen. Hiervoor worden tweejaarlijkse verkiezingen gehouden. Voorzitter is: Marlou de
Bruin, tel. 06 -2553810
Ouderraad
De OR is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen uit verschillende groepen. De OR-leden ondersteunen en
zijn nauw betrokken bij allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden. Het gaat o.a. om zaken die te
maken hebben met:
• Welzijn in en rond school;
• Ondersteunen en organiseren van festiviteiten;
• Verrichten van hand- en spandiensten;
• Ondersteuning bij lief en leed.
De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Voorzitter is Linda Vosselman 06-37550341.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Om activiteiten waar de school zelf geen financiële middelen voor heeft of krijgt te kunnen bekostigen, vraagt de
ouderraad van obs
Glanerbrug Noord een bijdrage aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage is vrijwillig. De gelden uit deze bijdrage
worden gebruikt bij
activiteiten die iets extra’s aan het basisonderwijs
toevoegen.
Deze activiteiten zijn o.a.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

het sinterklaasfeest
het sinterklaascadeautje
het kerstfeest
het carnavalsfeest
het paasfeest
kunst- en cultuuractiviteiten
afscheidsavond groep 8
sport- en spelactiviteiten
excursies
De bijdrage voor het schooljaar 2020-2020 is
vastgesteld op 23 euro per kind. Dit geld wordt
gestort in het schoolfonds en de financiële
administratie wordt door de
penningmeester
van
de
ouderraad
gedaan.
Het
bankrekeningnummer is NL80INGB0004457282
t.n.v. Ouderraad obs Glanerbrug-Noord onder
vermelding van de voornaam en groep van uw
kind(eren). Als u liever contant wilt betalen kunt u
dat doen bij de directeur Rianne Buist. Als u in
termijnen wilt betalen kunnen we de betaling in
maandelijkse termijnen splitsen. Neem hiervoor
eerst contact op met de penningmeester om dit te
regelen.
Oud papier
Onze school heeft hulpouders voor het ophalen van
oud papier. Dit gebeurt 1x per maand (12x per jaar)
en wel op de donderdag, tussen 18.00 en ongeveer
20.15 uur. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor
allerlei activiteiten en het aanschaffen van niet
onderwijs gebonden nuttige zaken voor de kinderen
op school. Wij hebben echter nog enkele ouders
nodig die mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij
Lute Bruinenberg: tel. 06-49764329.
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Hulpouders
Binnen onze school zijn ouders op vele terreinen
actief: Oversteek, oud papier, bibliotheekbezoek,
spelletjesmiddagen, enz. Indien u hier ook een
bijdrage aan wilt leveren, kunt u zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind. Bij alle gevallen van
ouderhulp in de klas ligt de eindverantwoordelijkheid
bij de groepsleerkracht. Bij andere activiteiten (bijv.
oversteek, oud papier) zijn er afspraken gemaakt
tussen de school (directie) en de deelnemende
ouders.
Gescheiden ouders
Regelmatig heeft school te maken met ouders die
gescheiden zijn. Het invullen van het gezamenlijk
gezag verloopt meestal zonder problemen en beide
ouders zorgen in overleg voor een goed contact met
de leerkracht van hun kind. Soms verloopt het contact
tussen beide ouders en de school niet zoals gewenst.
Hiervoor hebben we een protocol gescheiden ouders
opgesteld. U kunt dit protocol vinden op de website.
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Regels en afspraken
Dokters- en of tandartsbezoek
Wanneer u met uw kind naar de dokter of de
tandarts gaat, vinden wij het prettig als dit zoveel
mogelijk buiten schooltijd gebeurt. Wilt u de
afspraken na schooltijd plannen?
Het kan voorkomen dat er iets op of bij school
gebeurt en er thuis niemand bereikbaar is. Dan
zoeken wij contact met de huisarts. Op het
aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar de
naam van de huisarts. Mocht u van arts veranderen,
wilt u dat dan even doorgeven?
Ziekte
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dit dan ’s
ochtends voor schooltijd even aan ons doorgeven?
U kunt ons bereiken op

053-4611364
Zodra uw kind beter is, wordt bekeken welke
leerstof zo nodig extra uitgelegd of ingehaald moet
worden. Als de ziekte langer duurt, wordt er (indien
mogelijk) voor huiswerk gezorgd. Wanneer uw kind
op school ziek wordt, nemen wij zo snel mogelijk
contact met u op.

Telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen
tijdens schooltijd is niet toegestaan. Indien vanwege
omstandigheden ouders toch willen dat kinderen
een mobiele telefoon naar school meenemen, dan
dient deze voor aanvang van de lessen te worden
ingeleverd bij de leerkracht van uw kind(eren).

Medicijngebruik op school
Natuurlijk voelt de school zich verantwoordelijk
voor het welbevinding van uw kind en voor een zo
optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs
aan alle kinderen, ook als deze een handicap hebben
of ziek zijn. Echter de school is bijzonder
terughoudend over het eventueel overnemen van
taken van ouders. Daarom is afgesproken dat
medewerkers geen voorbehouden handelingen
mogen uitvoeren. Dit zijn handelingen die door
ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico

voor de patiënt vormen. Deze handelingen zijn
uitsluitend voorbehouden aan medisch bevoegde
personen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
ons protocol medicijngebruik op school.
De school wil graag op de hoogte gehouden worden
over eventuele allergieën bij leerlingen en hoe
hiermee om te gaan. Wij bewaren deze informatie in
het leerlingdossier. U kunt hierbij denken aan een
voedselallergie of bijvoorbeeld een wespensteek.
Veiligheid in en om de school
Bij veiligheid in en om de school gaat het om optimale
en veilige omstandigheden voor medewerkers én
leerlingen. Basaal voor het leveren van leerprestaties
is dat kinderen zich op school veilig voelen. Daarom
streven wij naar een gezonde en veilige leer- en
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.
Verlofaanvragen
Alle kinderen in Nederland tussen de vijf en achttien
jaar moeten naar school. Een kind is volledig
leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand
nadat het vijf is geworden.
Uw kind mag naar school zodra het vier jaar is. Wat
voor u als ouders/verzorgers ten aanzien van
leerplicht en schoolverzuim verder van belang is, is
het volgende:
Er bestaan zeer strenge regels voor extra verlof van de
leerlingen. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven
aan de leerplichtambtenaar.
Volledigheidshalve drukken we hier de formele
regeling af.
Verlof buiten de schoolvakanties
Artikel 11, artikel 13, artikel 13a, artikel 14.
Toelichting
Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 zijn de
regels omtrent extra verlof of vakanties aangescherpt.
Wij kennen 2 soorten verlof:
A. Extra vakantieverlof: De extra vakantie buiten de
reguliere schoolvakanties is alleen maar mogelijk
in verband met de aard van het beroep van de
ouders/verzorgers/voogden van een leerling.
B. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
Tot maximaal 10 schooldagen;
Meer dan 10 schooldagen.
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Extra vakantieverlof
Algemeen uitgangspunt is: verlof buiten de
schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprak is
van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969,
waarin staat aangeven dat alleen wegens
specifieke aard van het beroep van één van de
ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Onder “aard van het beroep” verstaan we een
beroep dat volledig afhankelijk is van de
schoolvakanties. Als voorbeeld kan hier een
campinghouder genoemd worden. Een
werknemer met een willekeurig beroep, die in
de vakantieperiode bij zijn werkgever om
organisatorische redenen niet gemist kan
worden, kan geen verlof wegens “aard van het
beroep” worden gegeven.
Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden
van te voren bij de directeur van de school
schriftelijk een verzoek in te dienen. Tevens
moet een werkgeversverklaring worden
overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen
de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Het verlof:
• Kan slechts éénmaal per schooljaar worden
verleend;
• Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• Mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken
van het schooljaar.
Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig
deel. De leerplichtambtenaar komt bij deze
aanvragen niet in beeld, tenzij men langer weg
blijft dan is toegestaan door de directeur van de
school en er dus sprake is van ongeoorloofd
schoolverzuim,
dat
wel
bij
de
leerplichtambtenaar gemeld moet worden.
Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden
10 schooldagen per schooljaar of minder
Dit kunnen plezierige, maar ook minder
plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om
extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden op grond van het gestelde in
artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor
10 schooldagen per schooljaar of minder, dient
vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de
verhindering aan de directeur van de school te
worden voorgelegd en door deze op basis van de
wet te worden afgehandeld.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Voor
het voldoen aan een wettelijke verplichting voor
zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

Gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwanten tot en met de 3e graad voor ten
hoogste 1 of 2 dagen, afhankelijk van de vraag of
dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende;
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of
aanverwanten tot en met de 3e graad, duur
in overleg met de directeur op school; Bij
overlijden:
• Van bloed- of aanverwanten in de 1e
graad voor ten hoogste 4 dagen;
• Van bloed- of aanverwanten in de 2e
graad voor ten hoogste 2 dagen;
• Van bloed- of aanverwanten in de 3e
graad voor ten hoogste 1 dag.
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-,
25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders voor 1 dag.
Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie
wegens wintersport, een tweede vakantie, een
extra weekend, deelname van leerlingen aan
evenementen, een langdurig bezoek aan de familie
in het land van herkomst, etc. niet kunnen worden
aangemerkt als bijzondere reden.
Meer dan 10 schooldagen per jaar
Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar
verlof wordt aangevraagd wegens vernoemde
omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen
via de directeur van de school bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te
worden aangevraagd.
Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de
ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op
vrijstelling wegens vervulling van plichten
voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of
levensovertuiging kan worden gedaan, indien
daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur
van de school schriftelijk mededeling is gedaan.
(vastgesteld door de Officier van Justitie en de
Leerplichtambtenaren,
behorende
tot
het
Arrondissement Almelo, in haar vergadering d.d. 14
mei 1998.)
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Schorsing en verwijdering
Schorsing van een leerling:
De directeur van de school kan een leerling
schorsen wanneer er sprake is van een situatie die
de dagelijkse gang van zaken op school ernstig
verstoort en waarbij de veiligheid van de leerlingen
en/of het personeel in geding is. Er wordt op een
terughoudende wijze gebruik gemaakt van het
middel tot schorsing. Een leerling kan worden
geschorst voor een periode van ten hoogste één
week en de ouders worden zowel mondeling als
schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld. Als de
ouder het niet eens is met de schorsing, dan kan
daartegen bezwaar worden aangetekend.
Verwijdering van een leerling:
De directeur van de school kan het schoolbestuur
voorstellen een leerling van de school te
verwijderen. Alvorens tot verwijdering wordt
overgegaan, worden zowel de ouders als de
betrokkenen van de school (waar onder de
groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord.
Een definitieve verwijdering vindt eerst plaats nadat
een andere school bereid is gevonden de leerling
toe te laten. De ouders worden zowel mondeling als
schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering. Als
de ouder het niet eens is met de verwijdering, dan
kan de ouder het besluit, ter toetsing, voorleggen
aan de onafhankelijke commissie te weten de
Geschillencommissie Passend Onderwijs en
eveneens
bezwaar
aantekenen
bij
het
schoolbestuur.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen
mis. Als ouder kunt u soms ontevreden zijn. We
gaan er vanuit dat we de meeste klachten in
onderling overleg goed kunnen oplossen.
Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft,
bespreek dit dan met degene die het aangaat.
Alleen door er met de juiste persoon over te
praten, kan er iets worden opgelost en kan het
worden voorkomen dat een verhaal een eigen
leven gaat leiden.

Lukt het niet om er samen uit te komen of is de
klacht zo ernstig van aard, dat er meer moet
gebeuren dan een enkel gesprek. Dan kunt u in
beide gevallen op basis van de klachtenregeling
openbaar primair onderwijs een mondelinge of
schriftelijke klacht indienen bij de schoolleiding of
Consent.
Consent
Postbus 40042
7504 RA Enschede
tel. (053) 488 44 44.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op
school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders
een beroep doen op ondersteuning van de externe
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is
er voor u: ze luistert naar u, geeft u informatie over
de mogelijke vervolgstappen en geeft u advies. U
kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een
objectieve deskundige van buiten de school. De
externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u
vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van
informatie
en
advies
kan de
externe
vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar.
De externe vertrouwenspersoon voor het openbaar
onderwijs is:
Mevr. Anne Overbeek van Buro Overbeek, telefoon
06-306 42 568.
Kinderen kunnen ook op school hun verhaal kwijt
bij onze interne vertrouwenspersonen:
–
–

John Bont
Bianca Kleine Snuverink

Protocol Agressie en Geweld
Wanneer de school te maken krijgt met agressie
en/of geweld door leerlingen en/of een van de
ouders/verzorgers treedt het protocol agressie en
geweld in werking. Dit protocol is opgesteld in
overleg met het bestuur van de school en ligt op
school ter inzage.
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Praktische zaken
Eten en drinken
We werken met het zogenaamde ‘5 gelijke dagen
model’. De schooltijden zijn voor alle groepen
gelijk:
• van 8.30 tot 14.00 uur
Bijna alle scholen uit Glanerbrug werken met deze
schooltijden. Dit betekent dat uw kind eten en
drinken mee moet nemen naar school. In het kader
van een gezonde school vragen wij u om uw kind
gezond eten + drinken mee te geven: fruit, brood,
gezond drinken.
Plaatsen foto’s op website en social media
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal
(foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Wij
gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Elk
jaar vragen wij u toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon of dochter (u kunt
altijd de door u gegeven toestemming intrekken).
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal
dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s
maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat
deze ouders ook terughoudend zijn met het
plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet
Naar binnen gaan
Kleuters:
De kleuters komen binnen bij de kleuteringang aan
de linkerzijde van het schoolplein. De ouders van de
kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20 uur de
kinderen in de klas brengen en even in de klas
blijven. De inloop duurt tot 8.35 uur, dan beginnen
we met de lessen en verzoeken we u het lokaal te
verlaten.
Groepen 3 t/m 8
De leerlingen van groep 3/4 komen binnen en gaan
ook weer naar buiten bij de middeningang van het
schoolplein.
De leerlingen van groep 5, 6 en 7/8 komen binnen
en gaan naar buiten aan de rechterzijde van het
schoolplein.
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen binnenkomen.

Voor groep 3 geldt dat zij tot aan de herfstvakantie naar
binnen gebracht mogen worden door de ouders. Na de
herfstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen
alleen naar binnen gaan.
Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en
het toewijzen van groepsleerkrachten aan een groep
wordt gedaan door de directeur van de school. De
directeur houdt bij het nemen van besluiten rekening
met onder meer de te verwachten leerlingaantallen,
wensen van leerkrachten en randvoorwaarden zoals
wet- en regelgeving.
Vervanging bij ziekte/afwezigheid
Bij ziekte van de klassenleerkracht wordt deze, indien
mogelijk, vervangen door een invalleerkracht.
Op de maandag t/m woensdag vervangt Harry Hemelt
in de groepen 4 t/m 8. Bij een langere ziekteperiode
(langer dan één maand) worden de ouders op de
hoogte gebracht.
Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, handelen
wij als volgt:
• De eerste dag verdelen wij die groep over de
andere groepen. De eerste dag krijgen we namelijk
geen vervanging.
• Aan het eind van die dag krijgen de kinderen een
brief mee naar huis, waarin wordt meegedeeld wat
er de volgende dag gebeurt.
• Het kan zijn dat wij moeten besluiten de kinderen
vrij te geven. Uiteraard krijgt u altijd bericht van
ons.
Studieverlof/scholing
Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kort lopende
cursussen om op de hoogte te blijven van de nieuwste
methodieken. Deze cursussen vinden meestal na
schooltijd plaats.
Een aantal keren per jaar kan het hele team afwezig zijn
in verband met (na)scholing of studie. Er is dan geen
school voor de kinderen. De data voor de studiedagen
worden aan het begin van het schooljaar aan de ouders
bekend gemaakt.
Stagiaires
Regelmatig lopen er studenten van her ROC stage in de
groepen 1 t/m 8.

28

Bedrijfshulpverleners
We hebben inmiddels een groep leerkrachten, die
de opleiding tot bedrijfshulpverlener heeft
gevolgd. Ook is er een ontruimingsplan opgesteld.
In iedere klas en in alle overige ruimtes in de
school hangt een plattegrond van de school met
daarop aangegeven de vluchtroute. Er wordt
regelmatig een ontruimingsoefening gehouden,
zowel van tevoren aangekondigd als onverwacht.
Op deze manier hopen we ervoor te kunnen
zorgen dat, bij eventuele calamiteiten, het
schoolgebouw snel en veilig door iedereen
verlaten kan worden.
Schoolreisje
De groepen 1 t/m 6 gaan 1 dag. Groep 7/8 gaan één
keer in de twee jaar, samen, drie of vier dagen naar
een nader te bepalen bestemming. Het
daaropvolgende jaar gaan beide groepen 1 dag.
Over de kosten krijgen de ouders nog een aparte
brief. Alle schoolreizen dienen te worden betaald
voor 1 april 2021!!! Indien een leerling om bepaalde
redenen niet meegaat met de schoolreis, dan dient
dit voor 1 maart 2021 te worden medegedeeld.
Wanneer dit niet gebeurt, worden de kosten alsnog
in rekening gebracht. Evt. uitzonderingen hierop
zullen door de directeur beoordeeld worden.
Mocht uw kind niet mee gaan met de schoolreis
dan zal er deze dag(en) op school een andere
educatieve activiteit zijn.
Stichting Leergeld
In heel Nederland en dus ook in Enschede en
omgeving, zijn er steeds meer gezinnen voor wie
het niet haalbaar is om kinderen bij een club te
laten sporten of om op zwemles te laten gaan. Zelfs
de kosten die het naar school gaan met zich
meebrengt (schoolreisje, schoolkamp etc.), zijn
voor steeds meer gezinnen niet op te brengen.
Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf,
een beroep doen op aanvullende bijstand of een
andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen
op steun van de Stichting Leergeld.
Voor wie?
Stichting Leergeld Enschede richt zich op ouders en
verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar
- met een laag inkomen - woonachtig in de
gemeente Enschede, Glanerbrug en omgeving (niet
voor leerlingen uit Duitsland) - die hun kosten niet
of gedeeltelijk vergoed krijgen via aanvullende
bijstand, tegemoetkoming studiekosten of een
andere regeling - die hun kosten pas op een later
tijdstip vergoed krijgen.

Hebt u vragen over het werk van de Stichting
Leergeld of wilt u een aanvraag Indienen? U kunt
hun bereiken op ma t/m vr, met uitzondering van
wo, van 9.00-11.00 uur op telefoonnummer 0532034019
of
per
e-mail:
aanvragen@leergeldenschede.nl
Excursies
Regelmatig maken de kinderen van de verschillende
groepen excursies. Dit kan een natuurexcursie zijn,
een bezoek aan Concordia, de bibliotheek, maar ook
een expositie in een van de verschillende musea.
Vaak hebben wij voor deze uitstapjes hulp van
ouders nodig, voor bijvoorbeeld het vervoer met
auto’s. Wij hopen dat we ook dit schooljaar weer
een beroep op u mogen doen.
Als ouders of leerkrachten kinderen per auto
vervoeren, dan is de wegenverkeerswet van
toepassing. Deze wet bepaalt dat:
•
•
•

Kinderen uitsluitend met een gordel om
vervoerd moeten worden.
Kinderen niet voorin naast de bestuurder
mogen zitten, tenzij het kind tenminste 12 jaar
oud is of tenminste 1.50 meter groot is.
De chauffeur verantwoordelijk is voor het
vervoer van de kinderen in de auto.

Vakanties en vrije dagen
De vakanties en vrije dagen worden voor de
zomervakantie aan de ouders bekend gemaakt
middels de nieuwsbrief. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen alle gezinnen een kalender
met daarop de vakanties en vrije dagen.
Verzekering
Elk kind is automatisch via het schoolbestuur
aangesloten
bij
een
collectieve
ongevallenverzekering. Dit geldt ook voor kinderen
die lopende het schooljaar op school komen.
Mocht er onverhoopt wat gebeuren, neemt u dan
even contact met ons op.
De school is niet verzekerd tegen schade aan
fietsen, telefoons, kleding, speelgoed e.d.
Ook is de school niet aansprakelijk voor schade door
onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of
tijdens andere door school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van
belang dat ouders/verzorgers, een particuliere
verzekering afsluiten.
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Voor het eerst naar school
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3 jaar is,
gaat u zich waarschijnlijk oriënteren op een
basisschool. Wanneer u graag informatie over de
school wilt ontvangen, nodigen wij u graag uit
voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek kunt u vragen stellen, ontvangt u
informatie en krijgt u een rondleiding door de
school. U kunt hiervoor een afspraak maken met
de schooldirecteur. U weet dan zeker dat er
voldoende tijd voor u wordt vrijgemaakt. De
aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door
de ouders/verzorgers.
Kennismaking met de school
Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar
de basisschool. Voordat het kind daadwerkelijk
naar school gaat mag het in overleg vijf dagen
komen kennismaken. De overgang verloopt
hierdoor voor het kind soepeler. Als de belasting
voor een 4-jarige in het begin te groot is, kan in
overleg met de leerkracht afgesproken worden,
dat het kind in het begin b.v. alleen de ochtenden
naar school gaat. Een kind is leerplichtig vanaf het
moment dat het 5 jaar wordt.
Overige nieuwe leerlingen
Leerlingen die door verhuizing op onze school
komen, kunnen, na te zijn aangemeld, van te voren
een dag komen kennismaken. Uiteraard zal de
eerste tijd extra aandacht worden besteed aan de
gewenning van de leerling. In de praktijk blijkt deze
gewenning vlot te verlopen. Wanneer ouders om
een andere reden dan verhuizing hun kind op een
andere school willen aanmelden, dan kan dit in
principe alleen na de zomervakantie en met
toestemming van de directeur van de school waar
het kind staat ingeschreven. Er wordt te allen tijde
contact opgenomen met school vanwaar het kind
komt.
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Naar het voortgezet onderwijs
Voorbereiding schoolkeuze voortgezet onderwijs
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het
feit, dat zij onze school gaan verlaten en naar het
voortgezet onderwijs (VO) gaan. Er is keuze uit vele
scholen. Wij proberen daarbij te helpen.
Gedurende het schooljaar worden de volgende
stappen ondernomen:
• Een oriëntatie op de structuur van het
voortgezet onderwijs.
• Voorlichtingsavond voor ouders vanuit het
voortgezet onderwijs.
• Een oriëntatie van een aantal scholen met de
groep en de groepsleerkracht.
• Een oriëntatie van ouders en kinderen via de
verschillende open dagen, om hen nader
kennis te laten maken met de scholen.
• Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn
bij de schoolkeuze, zoals: mogelijkheden,
interesses, motivatie en doorzettingsvermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet
onderwijs en het maken van de Eindtoets.

De overdracht van gegevens naar het VO
Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het
zoeken van een school voor voortgezet onderwijs
die past bij de mogelijkheden en wensen van hun
kind. De basisschool heeft hierin een adviserende
rol. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs is
het uitstroomadvies van de school leidend.
Het advies voortgezet onderwijs wordt opgesteld
door de groepsleerkracht in samenwerking met de
intern begeleider en de directeur. Bij dit advies
wordt gekeken naar verschillende vaardigheden en
de verschillende gegevens als observaties en
toetsen. In de loop der jaren is veel informatie over
het kind verzameld in het dossier. Wij kunnen
hierdoor uitgebreide informatie geven over de
persoonlijke aspecten van het kind, zoals
bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, concentratie
en werkhouding.
Om de overgang van basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs zo vloeiend mogelijk te laten
verlopen, vindt van te voren overleg (mondeling
en/of schriftelijk) plaats met de ontvangende
scholen.

Voor de toelating tot het voortgezet onderwijs is
het schoolkeuze advies van de school, zoals dat in
het onderwijskundig rapport met de ouder(s) is
besproken, van doorslaggevend belang. Dit rapport
wordt door de ouders ondertekend en voor 1
maart, door de school digitaal verstuurd naar de
desbetreffende school. Uiteraard ontvangen de
ouders een kopie van het onderwijskundig rapport.
Het aanmeldformulier dienen de ouders zelf op een
van de twee aanmelddagen in maart in te leveren
op de school van hun keuze voor het voortgezet
onderwijs.
Het belangrijkste is dat uw zoon of dochter op een
school terecht komt die bij uw kind past. We
proberen het optimale uit ieder kind te halen en er
voor te zorgen dat het in de meest geschikte vorm
van voortgezet onderwijs terecht komt. De
schoolkeuze is afhankelijk van de capaciteiten van
het kind, de kwaliteit van de basisschool en de
thuissituatie. Wij kunnen alleen de middelste
beïnvloeden en zullen daarvoor ons uiterste best
doen.
De resultaten van ons onderwijs
Op onze school willen wij graag onderwijs bieden
dat volledig afgestemd is op de onderwijsbehoefte
van elk kind, wij willen alle talenten van een kind
maximaal benutten. Dit doen wij door vanaf groep
6 op basis van het leerpotentieel, de behaalde
toetsresultaten, belemmerende en stimulerende
factoren een ontwikkelingsperspectief op te stellen
voor elk kind. In groep 6 wordt in een
driehoeksgesprek tussen leerling, ouders en school,
op basis van het leerpotentieel en de leerprestaties,
een voorspelling gedaan waar de leerling eind
groep 8 uit kan komen voor het vervolgonderwijs.
Dit noemen we het
‘ontwikkelingsperspectief’. Van groep 6 tot en met
groep 8 wordt vervolgens één keer per jaar op basis
van de leerprestaties, dit perspectief met de leerling
en de ouders besproken. Zo ontstaat een film van de
ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee
kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op
de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de
leerling. In groep 8 nemen wij vervolgens de
Citotoetsen in januari af en de IEP eindtoets in april.
Met deze gegevens bekijken wij of de gestelde
doelen voor het kind behaald zijn en het gegeven
(voorlopig) advies kloppend is.
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Schooljaar

Toetsscore*

2016-2017
2017-2018
2018-2019

68,4
78,1
91,7

Landelijke
ondergrens
77,2
77,4
81,8

*De toetsscore van de eindtoets wordt bepaald
door:
De schoolgroep tot welke groep scholen de school
behoort m.b.t. het aantal gewichtsleerlingen. Het
percentage gewichtsleerlingen correspondeert met
een door inspectie vastgestelde ondergrens voor de
score van de eindtoets. Onze school heeft 17,4%
gewichtsleerlingen. De landelijke ondergrens
aangegeven in bovenstaande tabel correspondeert
met de scholengroep waartoe onze school behoort.
Een leerling kan op basis van de regeling op
Resultaten Primair Onderwijs uit de berekening
worden gehaald.

Uitstroomgegevens groepen 8

Praktijkonderwijs
VMBO-B
VMBO-B/K
VMBO-K
VMBO-K/T
VMBO T
VMBO-T/H
HAVO
HAVO/VWO
VWO
Totaal aantal lln.

20152016

20162017

20172018

4
1
4
1
4
1
1

2

2

1

6

5
3

4
3
2
2
4
23

2
18

11

20182019

1
2
3
1
2
4
13

Uitstroomgegevens
De doelstelling van de school is dat alle leerlingen
hun optimale ontwikkelingsniveau bereiken. De
school zorgt daarmee voor een goede voorbereiding
en aansluiting op het voortgezet onderwijs. De
onafhankelijke Rijksinspectie onderzoekt daartoe
jaarlijks op grondige wijze de inhoud en de
opbrengsten van ons onderwijs.
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Integraal Kind Centrum (IKC)
IKC Glanerbrug-Noord
In Glanerbrug vindt u de vijf basisscholen OBS
Glanerbrug-Noord en Zuid, KBS St. Gerardus en
Troubadour en CBS de Ouverture. Samen met de
peuteropvanglocaties het Speelhutje, ’t Bruggetje
en ’t Rakkertje, BSO de Blokhut en De Boomhut en
Kinderdagverblijf de Grote Tuin vormen zij de twee
IKC’s: IKC Glanerbrug-Noord en IKC Glanerbrug Zuid.
De IKC’s van Glanerbrug voelen zich ‘Samen
verbonden’. We slaan een brug naar elkaar,
kinderen en ouders. Onderwijs en opvang zijn zo
ingericht dat we elkaar versterken. Samen willen wij
met de ouders een betrokken relatie aangaan, open
en vertrouwd. Zodat de kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen in al hun talenten.
Doorgaande lijn 0 tot 14 jaar. Natuurlijk staan wij
voor kwalitatief goed onderwijs en professionele
opvang. Binnen de IKC’s is het niet ieder voor zich.
Want kinderen hebben baat bij een goede
doorgaande lijn. Dat zorgt ervoor dat kinderen
beter, makkelijker en sneller leren.
Samen werken aan thema’s De scholen en de
kinderopvang werken samen aan succesvolle
ouderbetrokkenheid. Wij willen vanaf de start
bouwen aan een goede relatie met u als ouder, om
uw kind maximale ontwikkelingskansen te geven. U
wordt als ouder daarom maximaal betrokken bij de
(school)loopbaan van uw kind.
In schooljaar 2019-2020 is het Speelhutje gestart
binnen onze school!
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Kwaliteitsbeleid
Schoolplan
Basisschool
Glanerbrug-Noord
heeft
een
meerjarenplan (het schoolplan) van waaruit keuzes
zijn gemaakt hoe de school zich verder ontwikkelt.
In dit schoolplan staat uitgebreid de visie van de
school, op diverse aspecten, beschreven. Met
behulp van dit schoolplan willen wij beleids- en
planmatig werken aan:
•

•

•

•

•

Het creëren van een gemeenschappelijk
gedragen onderwijsvisie, in een gezamenlijke
inspanning van team en directie.
Het realiseren van de vastgestelde visie, door
een evenwichtige en goed doordachte
planning van verbeteractiviteiten voor de
komende planperiode (2019-2024).
Het systematisch in beeld brengen en
bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
op onze school.
Het borgen en behouden van de kwaliteit van
de onderwijs- en organisatieaspecten die, bij
het in beeld brengen van de kwaliteit, door
onszelf of door anderen als ‘goed’ zijn
aangemerkt.
Het verbeteren van de onderwijs- en
organisatieaspecten die, bij het in beeld
brengen van de kwaliteit, door onszelf of door
anderen als ‘onvoldoende’ of ‘voor
verbetering vatbaar’ zijn genoemd.

Het schoolplan geeft een helder beeld van de
huidige situatie van de school en van het gewenste
toekomstbeeld. Op weg naar dit streefbeeld
moeten
verschillende
verbeterof
vernieuwingsactiviteiten worden uitgevoerd. De
beschrijving van deze ontwikkelingen in het
schoolplan geeft ons als directie en als team houvast
en dient als ‘spoorboekje’ voor de komende vier
schooljaren. Verder dient het schoolplan als
verantwoording
naar
het
bestuur,
de
medezeggenschapsraad en de inspectie van het
onderwijs. Het vormt de basis voor deze schoolgids.

Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022
Op onze school werken we continu aan onze
onderwijskwaliteit. Dit doen we door te werken
met goede en actuele methodes, het consequent
volgen van de resultaten van de leerlingen en het
verder
ontwikkelen van kwaliteitsbeleid.
Uiteraard is het nodig dat de leerkrachten hun
eigen deskundigheid blijven ontwikkelen. Daarom
nemen leerkrachten en directieleden jaarlijks deel
aan diverse nascholingscursussen.
De belangrijkste speerpunten voor het schooljaar
2021-2022 zijn:
• Visie op onderwijs op obs GlanerbrugNoord vastleggen
• Het verder integreren van de methode
Onderbouwd in de groepen 1 en 2 en
dit toepassen in het gedachtegoed
spelend en ontdekkend leren.
• Thematisch werken en integratie
zaakvakken.
• Borging van alle onderdelen PBS.
• Het verder werken met het digitale
systeem “PlanB2”.
• Het verder werken met het
ontwikkelingsperspectief (OPP) en dit
verwerken in Script.
• In het kader van passend onderwijs; de
grenzen
verkennen
van
de
ondersteuningsmogelijkheden
voor
leerlingen in de breedte van hun
ontwikkeling.
• Onderzoeken en verbeteren van de
aanpak bij begrijpend luisteren en
lezen waarbij we een koppeling
maken met de zaakvakken.
• Verdere ontwikkeling van het Integraal
Kindcentrum Glanerbrug.

Nascholing team
Basisschool Glanerbrug-Noord is een lerende
organisatie. De leerkrachten dienen professioneel
te zijn en te blijven. Alle leerkrachten volgen
regelmatig cursussen om hun vakkennis bij te
houden of te vergroten of specialisatie te
verwezenlijken.
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Adressen en telefoonnummers
Schooladres:
Obs Glanerbrug-Noord
Bultsweg 170
7532 XJ Enschede
053 – 4611364
Rianne Buist (directeur)
r.buist@consentscholen.nl
Karin Kluitenberg
(IB en locatieleider)
k.kluitenberg@consentscholen.nl
Postadres: Postbus 6365, 7503 GK Enschede
Bereikbaarheid leerkrachten
Groep
Leerkracht
1/2
Chantal Wijnberg
Kim van Seijen
3/4
Bianca Kleine Snuverink
Kim Gremmen
5
Mike Jansen in de Wal
6/7
Tako den Drijver
7/8
John Bont

MA
X

DI
X

X

X

X
X
X

X
X
X

WO

DO

VR

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Wij vinden de samenwerking en een goed contact met ouders belangrijk. Dat is ook in het belang van uw kind
op school. Heeft u behoefte aan een gesprek met de school, dan kunt u altijd contact opnemen. Andersom zal
de school ook met u contact opnemen als dat nodig is. Wanneer u een leerkracht wilt spreken of een bericht
wilt doorgeven, wilt u dit dan doen vóór schooltijd (kleine mededelingen) of na schooltijd?
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