School met Leer-Kracht!

Schoolgids

VOORWOORD

LEREN LEREN, LEREN COMMUNICEREN, LEREN GELUK ORGANISEREN
De wereld verandert in hoog tempo. Dit vraagt om een opvatting over onderwijs die mee
verandert en inspeelt op deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om te blijven
beseffen dat sommige zaken tijdloos zijn. Fijne relaties binnen de groep en binnen de
school, het goed leren lezen, schrijven en rekenen.
Op de Linde vinden wij het belangrijk dat we op alle fronten in onze school
Leer-Kracht ontwikkelen.
In deze schooolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school wordt vormgegeven.
Deze schoolgids voldoet inhoudelijk aan de eisen die aan basisscholen zijn gesteld conform
artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).
Mocht u op basis van deze schoolgids vragen hebben, kunt u contact opnemen met de
schoolleiding.
Dit zijn onze gegevens:
Openbare basisschool de Linde
Locatie de Essen Locatie de Thij
Oosterikweg 1 Zandhorslaan 99
7577 PL Oldenzaal 7576 VR Oldenzaal
Telefoon: 0541-534455 Telefoon: 0541-534407
Email: info@obs-delinde.nl
Website: www.obs-delinde.nl

We wensen u veel leesplezier!
Namens het team van OBS de Linde
Wendy Brasz
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DE SCHOOL
1.1 VISIE VAN DE SCHOOL
De Linde is een ambitieuze, toegankelijke openbare basisschool met twee
locaties in Oldenzaal. Onze kinderen groeien op in een kleine stad die behoort tot het hart
van Twente.
Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij onze kinderen opleiden in relatie tot deze
omgeving, om van hen wereldwijze, toekomstgerichte, samenwerkende burgers te
maken.
Leren zien wij als een sociaal ontwerpproces. Dit houdt in dat we samen leven, samen
werken samen leren.
Onze school is een mini-maatschappij waarin kinderen veilig kunnen oefenen. De school als
mini-maatschappij zorgt ervoor dat kinderen vanuit een betekenisvolle situatie en met een
nieuwsgierige houding kennis maken mét en een bijdrage leveren aán onze
samenleving. We leren kinderen nieuwe verbanden te leggen tussen bestaande ideeën over
de wereld en elkaar.
Bij ons op school kunnen alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. We vinden het een
uitdaging om samen te ontdekken wat we leuk vinden, goed kunnen en wat we moeilijk
vinden.
Vanuit veiligheid en een warm welkom leren we dat we fouten mogen maken, dat we door
kunnen zetten en trots mogen zijn als we iets nieuws geleerd hebben.

1.2. IDENTITEIT VAN DE SCHOOL
De Linde is een openbare school. Dit houdt in dat onze school toegankelijk is voor alle
kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. We dragen bij aan de
ontwikkeling van onze kinderen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. We gaan uit
van diversiteit. Iedereen is namelijk anders. Onze zoektocht is die naar inclusie. Onder
inclusie verstaan we de mate waarin verschillen er mogen zijn en hoe we deze verschillen
kunnen benutten.
Diversiteit is “being invited to the party”
Inclusie is “being asked to join in and dance”
Wij willen graag samen dansen en we wensen dat iedereen bij ons kan dansen alsof er
niemand kijkt!
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1.3 DE LOCATIES EN SCHOOLGROOTTE
Basisschool de Linde heeft twee locaties in de stad Oldenzaal. De ene locatie staat in de
wijk de Thij, de andere locatie in de wijk de Essen.
De locatie in de wijk de Thij is een relatief kleine locatie. We hebben de ambitie om te
groeien in de wijk de Thij.
De locatie in de wijk de Essen groeit. We hebben daar een leerlingenaantal dat we stabiel
willen houden.
Op onze school werken
LEERLINGENAANTALLEN PER 1 OKTOBER:

Datum:
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober
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2014
2015
2016
2017
2018
2019

Totaal De Linde:
365
372
388
401
404
411

Locatie de Essen:
195
215
233
261
268
286

Locatie de Thij:
170
157
155
140
136
125

ONS ONDERWIJS
2.1 ONDERWIJSKUNDIGE PIJLERS
De pijlers waar ons onderwijs op steunt zijn:
BASISVAARDIGHEDEN
Taal en rekenen.
In onze geletterde maatschappij is een goede lees- en schrijfvaardigheid van zeer groot
belang. Het is een basisvaardigheid die nodig is op school, maar ook thuis, onderweg en in
het vervolgonderwijs. Een goede lees- en schrijfvaardigheid is essentieel voor schoolsucces
en maatschappelijk functioneren. Naast het lezen en schrijven is het leren rekenen een
belangrijke vaardigheid, omdat we voortdurend verzeild raken in situaties waarbij getallen
en rekenvaardigheden een rol spelen. Wij willen kinderen afleveren die gecijferd de
wereld ingaan.
BURGERSCHAP
We leven samen, we werken samen, we leren samen.
Wij zien leren als een sociaal ontwerpproces binnen onze mini-maatschappij. We bieden de
kinderen een brede algemene kennis, zodat ze, in de veilige oefenplaats van de
school, met een open geest bij leren dragen aan een duurzame samenleving.
We onderscheiden hierin de talentdomeinen van Talenten Voeden©: Vaardigheden,
houdingen, zelfbeelden, motivatie en leren kinderen deze aan.
Binnen de volgende vakgebieden komt besteden we aandacht aan burgerschap:
De wereld oriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
Engels, Humanistisch vormingsonderwijs (HVO), culturele- en kunstzinnige vorming,
erfgoededucatie en de inzet van het kidsteam.
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GEZONDHEID
Welbevinden, actieve leefstijl en gezond eten
We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze
kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lichamelijk actieve kinderen
hogere schoolprestaties leveren. Door ons in te zetten voor gezondheid helpen we
gezondheidsverschillen tussen kinderen te verkleinen. We stimuleren met ons eet-en
drinkbeleid gezonde eetkeuzes bij kinderen.
Daarnaast draagt gezonder gedrag van kinderen bij aan betere sociale vaardigheden en
succesvollere (school-) loopbanen.
Ons beleid met betrekking tot PBS (positive behavior support) is gericht op het creëren
van welbevinden. Dit is de mate waarin kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal
goed voelen. Tevens hebben we een duidelijk beleid met betrekking tot begrenzen van
gedrag om veiligheid en autonomie van leerlingen te vergroten.
Daarnaast hebben we een vakleerkracht gymnastiek, deze ziet alle kinderen 1 keer in de
week. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben daarnaast één keer per week gym van de
eigen leerkracht. De kleuters spelen en gymmen dagelijks onder leiding van de eigen
leerkracht.
Ook is er aandacht voor kinderen waarbij de motoriek zwakker ontwikkeld is. Voor hen is
er de mogelijkheid om buiten de schooltijden om Motorische Remedial Teaching van de
vakleerkracht te ontvangen. De leerlingen van groep 5 t/m8 hebben één keer per 5 weken
een natte gymles in het zwembad.
Daarnaast werken we samen met Boescoolfit, zodat onze kinderen kennis kunnen maken
met een gevarieerd sportaanbod.

2.2. ONDERWIJSKLIMAAT

Op De Linde werken wij aan een positief sociaal en moreel klimaat. We zetten hiervoor de
gedragsaanpak van Positive Behavior Support (PBS) in.
Het gewenste gedrag stimuleren wij door kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen
en door het stimuleren van een positieve houding.
We hebben drie pedagogische kernwaarden: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.
Deze kernwaarden komen naar voren in onze gedrags-verwachtingen en de gedragslessen
die we geven. Maar bovenal geloven wij erin dat het uitdragen van onze normen en
waarden en het voorbeeldgedrag dat daarbij hoort, een belangrijke bijdrage levert aan het
leren van de kinderen. Veiligheid zien wij als de basis om tot leren te komen. Als kinderen
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zich veilig voelen komen ze toe aan het optimaal benutten van hun mogelijkheden.
Een duidelijke en vooral voor kinderen herkenbare structuur en sfeer van vertrouwen, zijn
daarbij belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan het vergroten van de sociale
veiligheid, mede omdat er dan meer effectieve leertijd overblijft. We kennen een
herkenbare verdeling in de dag, waarbij de kinderen zich in de ochtend richten op het
ontwikkelen van basisvaardigheden, taal en rekenen.
In de middag is het onderwijs op De Linde thematisch ingericht, waarbij samenwerking en
gedeelde kennisopbouw centraal staat. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om
hun kennis toe te passen.
2.3 TALENTONTWIKKELING
Wij hebben de ambitie om kinderen bewust te maken van hun talent. Talent wordt
zichtbaar in activiteiten die moeiteloos gaan en energie opleveren. Het wordt vaak alleen
zichtbaar in relatie tot anderen. Zelf vind je je talent namelijk helemaal niet zo bijzonder.
Want hoe kan iets dat je met plezier doet en je makkelijk af gaat nou een talent zijn?
Wij willen dat kinderen zich bij ons op school bewust worden van hun talent en dat van
anderen, zodat we vanuit onze kracht met plezier samen kunnen werken.
We doen dit door in het talentencircuit allerlei verschillende activiteiten aan te bieden,
zodat latent talent zichtbaar wordt. We willen de kinderen laten ervaren dat
talentontwikkeling niet betekent dat het vanzelf gaat, het kost oefening en doorzetten.
De talent benadering zorgt voor een goed zelfbeeld, intrinsieke motivatie en veerkracht.

DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
3.1 AANMELDEN VAN LEERLINGEN OP ONZE SCHOOL.
Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool?
De basisscholen in Oldenzaal hebben samen afgesproken dat er jaarlijks een centraal
aanmeldmoment voor nieuwe leerlingen wordt gebruikt.
Voor dit schooljaar is de datum: maandag 4 februari 2019 Tijd : 19.00 uur tot 20.00 uur op
beide locaties van de Linde.
Het mooiste is dat u voor de aanmeldavond een rondleiding heeft gehad op de locatie naar
keuze. Tijdens de aanmeldavond staan we ook tot uw beschikking om over de school te
vertellen, maar niets geeft een beter beeld dan een school dat in bedrijf is.
U kunt een afspraak maken op de gewenste locatie voor een rondleiding.
Wat moet u meenemen naar de aanmelding?
Wij vragen u een kopie mee te nemen van bijvoorbeeld een ID-kaart, paspoort, zorgpas of
zorgpolis van uw kind. Het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind wordt opgenomen in de
registratie van de basisschool. De school maakt op basis hiervan een persoonsgebonden
nummer aan voor uw kind.
Wanneer gaat uw kind voor het eerst echt naar school?
Uw kind heeft recht op onderwijs vanaf het vierde levensjaar. Hoewel de wettelijke
leerplicht een jaar later begint, maken vrijwel alle ouders gebruik van het recht op
onderwijs van het kind. De hoofdregel is dat uw kind naar school gaat op de eerste
maandag, volgend op de week waarin hij of zij vier jaar is geworden. Bijvoorbeeld: Uw
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kind is op woensdag 9 januari 2019 vier jaar geworden. Hij of zij gaat dan voor het eerst
naar school op maandag 14 januari 2019. Als de betreffende maandag op een feestdag valt
of in een vakantie, dan kan uw kind instromen op de eerstvolgende maandag na deze
feestdag of vakantie.
Wij werken niet met wendagen. Dit doen we vanuit het belang van het kind. Kinderen
hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur.
Het afscheid nemen op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en de start op de
basisschool zijn beide spannende gebeurtenissen. Wij vinden het in het belang van het
kind om deze gebeurtenissen te scheiden.
3.2 DOORGAANDE ONTWIKKELINGSLIJN
Om recht te doen aan de ontwikkelingslijn van kinderen vinden wij het van groot belang om
‘warm’ te kunnen overdragen met voorschoolse voorzieningen, maar ook met het voortgezet
onderwijs. Het zorgt ervoor dat de ontwikkeling van een kind ononderbroken doorgezet kan
worden. Als kinderen onze school verlaten naar een andere basisschool, (speciale)
onderwijsvoorziening of voortgezet onderwijs dragen wij, met uw toestemming, bij aan een
goede overdracht.
3.3 VERDELING VAN DE DAG
We kennen een herkenbare verdeling in de dag, waarbij de kinderen zich in de
ochtend doelgericht werken aan het ontwikkelen van basisvaardigheden, taal en rekenen.
In de middag is het onderwijs op de Linde thematisch ingericht, waarbij samenwerking
en gedeelde kennisopbouw centraal staat. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld
om hun kennis toe te passen.
3.4 ONDEWIJSKUNDIGE DOELEN EN REFERENT IENIVEAUS
De onderwijskundige doelen zijn zowel de doelen voor de verschillende vak- en
vormingsgebieden als de algemene doelen.
Onze algemene doelen en uitgangspunten baseren we op de doelstellingen uit de WPO,
artikel 8 (Uitgangspunten en doelstelling onderwijs) en op artikel 46 (karakter openbaar
onderwijs).
Basisschool de Linde verplicht zich te richten op:
• Emotionele ontwikkeling;
• Verstandelijke ontwikkeling;
• Ontwikkeling van creativiteit;
• Verwerven van noodzakelijke kennis;
• Verwerven van sociale vaardigheden;
• Verwerven van culturele vaardigheden;
• Verwerven van lichamelijke vaardigheden.
Alle bovenstaande punten vindt u terug in ons curriculum.
We streven na dat alle kinderen onze school verlaten op het niveau dat op of boven het
leerpotentieel ligt. We willen dat alle kinderen onze school verlaten met minimaal 1F
niveau. Onze ambitie is dat minimaal 75% van de leerlingen onze school verlaten met een
1S of 2F niveau.
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3.5. VAKKEN EN THEMA ’S

TAAL
‘Taal is het voertuig van de geest’. Daarom heeft taal een prominente plek in ons
curriculum.
Taal maakt het mogelijk om gedachten op een onvoorstelbaar subtiele en complexe manier
met elkaar te verbinden. Taal wordt gebruikt om onze eigen ervaring te beschouwen en die
symbolisch voor ons zelf te verduidelijken.
Taal stelt ons in staat om te delen, leren we samen met en van anderen.
We streven ernaar om kinderen de kracht van taal te laten ontdekken en gebruiken.
Formeel bestaat het vakgebied Taal uit de volgende vier domeinen:

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID;
Mondelinge vaardigheden zijn nodig om in de samenleving te functioneren: thuis, op
school, onderweg, in een groep, een winkel, op het werk. Naar anderen luisteren,
deelnemen aan een gesprek, je mening kenbaar maken, een boodschap overtuigend
overbrengen, een gerichte vraag om informatie stellen. Bovendien is mondelinge
taalvaardigheid de basis van schriftelijke taalvaardigheid.
Het doel van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is dat kinderen effectief en sociaal
met elkaar communiceren. Ze leren hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, zich
goed uitdrukken, presentaties houden, luisteren naar presentaties en reflecteren op de
vorm en mogelijkheden van taal en communicatie.
In de onderbouw wordt hier tijdens kringactiviteiten expliciet aandacht aan besteedt.
Kinderen leren presentaties voorbereiden aan de hand van de Zikke koffer. In de midden
en bovenbouw voorziet de methode Taal Actief 4 in dit aanbod.

LEZEN;
In de groepen1-2 maken we kinderen bewust van klanken. We investeren expliciet in
klankonderwijs. Voor de lezende kleuter maken we gebruik van de mappen van Petit Plus.
Deze klanken bieden we auditief en zintuigelijk aan (klankgebaren) We maken kinderen er
bewust van dat woorden opgebouwd zijn uit verschillende klanken. Als bronnenboek
hanteren we de map fonemisch bewustzijn en het boekje op zoek naar klanken en letters.
Woorden worden gevormd door klanken en aan deze klanken kun je letters koppelen. Als je
de letters verklankt leer je lezen.
Met prentenboeken lezen we interactief voor en werken we aan boekoriëntatie. In allerlei
betekenisvolle situaties worden kinderen in aanraking gebracht met lezen en het
geschreven woord in allerlei vormen.
Onze groepen 3 gebruiken de methode Veilig leren lezen voor het aanvankelijk leesproces.
Dit jaar gaan de leerkrachten zich oriënteren op een nieuwe methode voor aanvankelijk
lezen die aansluit bij onze visie op leesonderwijs.
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In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Estafette. Daarnaast wordt de bieb op
school gebruikt om de kinderen in aanraking te brengen met zoveel mogelijk verschillende
teksten. We leren kinderen dat het leesdoel invloed heeft op de wijze waarop een tekst
wordt gelezen.

SCHRIJVEN;

Schrijven is een basisvaardigheid om te kunnen functioneren en communiceren in het
dagelijks leven. Op school en het werk, thuis en in het sociale leven.
Er komt veel bij kijken: technisch schrijven, woordenschat, spelling, strategisch schrijven,
schrijven om informatie te ordenen. Daarnaast is schrijven ook een vorm van expressie
waaraan kinderen veel plezier kunnen beleven.
In de onderbouw werken we hieraan door binnen de thema’s aandacht te hebben voor
schrijfonderwijs. We laten het over het algemeen hand in hand gaan met het lezen van
teksten. Lezen en schrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In de midden- en bovenbouw is het aanbod van Taal Actief 4 en het aanbod van onze
zaakvakken/thematisch onderwijs (en vanaf januari) onze nieuwe methode voor
Wereldverkenning Da Vinci hierin leidend.

We onderkennen ook het belang van het handschrift: ,,Her is meer dan het leren schrijven
van letters en woorden.’
Onderzoek heeft aangetoond dat schrijven de ontwikkeling van de hersens stimuleert.
Motoriek, ogen, ruimtelijk inzicht, vormherkenning, emotie en taal moeten heel snel en
feilloos met elkaar samenwerken. Terwijl de aansturing op allemaal verschillende plekken
in het brein zetelt.
We werken momenteel met de schrijfmethode Pennenstreken in de midden- en
bovenbouw. We gaan ons aan de hand van de nieuwe methode aanvankelijk lezen
oriënteren op doorgaande leerlijn schrijfonderwijs.

BEGRIPPENLIJST EN TAALVERZORGING.

Jonge kinderen zijn vooral bezig met de betekenis van een woord en niet zozeer met de
vorm. In groep 1 en 2 ontdekken kinderen spelenderwijs dat woorden uit klanken bestaan
en dat letters deze klanken weergeven. Hier wordt mede de basis voor spelling gelegd.
In de middenbouw krijgen kinderen steeds meer inzicht in teksten. Ze kennen de begrippen
waarmee ze de verschillen tussen tekstsoorten kunnen aangeven en leren praten over taal.
Ze doorzien dat een tekst bestaat uit zinnen en leren de afgrenzing tussen zinnen
herkennen en zelf aanbrengen met leestekens. Ook gaan ze inzien dat er verschillende
soorten woorden bestaan, (werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandig
naamwoorden) zonder daarvoor al de terminologie te gebruiken. De regels voor het spellen
van woorden wordt aangeboden. Dit doen we met de methode Taal Actief 4.
De taallessen in de bovenbouw spitsen zich steeds meer toe op kleinere eenheden in
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schriftelijk en mondeling taalgebruik. Bij schriftelijke taal gaat het om het benoemen van
woordsoorten en grammaticale kennis met als belangrijkste begrippen onderwerp, gezegde
en lijdend voorwerp. De teksten worden langer. Kinderen leren onder meer op grond van
uiterlijke kenmerken van een tekst Ook leren ze onderscheid te maken tussen formeel en
informeel taalgebruik.

REKENEN
Ieder mens komt voortdurend situaties tegen waarbij getallen en rekenvaardigheden een
rol spelen. Wij willen leerlingen afleveren die gecijferd de wereld in gaan. Dit houdt voor
ons in dat we leerlingen vertrouwd willen maken met getallen en maten, zodat zij er met
een positief gevoel en met enthousiasme mee leren redeneren.
We willen dat kinderen overzicht en samenhang leren zien in getallen en bewerkingen en
onderscheidende kenmerken leren herkennen, zodat ze deze in betekenisvolle situaties
kunnen interpreteren. Het vlot uitrekenen van de basisbewerkingen blijft overeind.
Hoe doen we dat?
We hanteren onze methode als leidraad en maken deze passend bij onze visie op
rekenonderwijs.
We sturen op het herkennen i.p.v. op weten, omdat het bij herkennen uitgegaan wordt van
bewustzijn en kunnen verwoorden (begrip) Vanuit dit begrip werken we naar een situatie
waarin kinderen rekenvaardigheden paraat hebben en functioneel kunnen gebruiken.
We sturen op een actieve houding van de leerlingen bij het oplossen van rekenproblemen.
We hanteren dezelfde rekentaal door de hele school heen.
Strategieën worden door de leerkracht gemodeld, ingeoefend en getoetst.
We werken gedifferentieerd op basis van de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
In de onderbouw gaan we dit schooljaar werken met rekenproblemen binnen de
betekenisvolle context van prentenboeken. We gebruiken daarnaast de werkmap gecijferd
bewustzijn als bronnenboek. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken we
met de mappen van Petit plus.
In de midden- en bovenbouw gaan we dit schooljaar werken aan het automatiseren,
memoriseren, hoofdrekenen tijdens de rekenles. We geven les volgens de methode Wereld
in getallen 4. We laten kinderen op de computer oefenen in oefensoftware en rekenblobs.
Op de Linde leert iedereen automatiseren, alle leerlingen krijgen de strategieën aangereikt
om te komen leren automatiseren. Memoriseren van de sommen tot 100 is handig voor de
leerlingen om sommen vlotter uit te kunnen rekenen.

SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN
Op De Linde willen wij werken aan een positief sociaal en moreel klimaat, omdat het
optreden van gewenst gedrag niet alleen afhankelijk is van vaardigheden en kennis, maar
ook van houding (de wil om bepaald gedrag te vertonen).
Met name deze wil om gedrag te vertonen wordt beïnvloed door de normen en waarden in
de omgeving.
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Deze sociale en morele norm definiëren wij in pedagogische kernwaarden:
Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. De concretisering van de kernwaarden komen
naar voren in onze gedragsverwachtingen en onze gedragslessen.
Maar bovenal geloven wij erin dat het uitdragen van onze normen en waarden en het
voorbeeldgedrag dat daarbij hoort een belangrijke bijdrage levert aan het leren van onze
leerlingen.
PBS (Positive Behavior Support)
is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor leerlingen in de
leeftijd van 4-13 jaar. Met de inzet van PBS - Goed gedrag kun je leren! – willen wij de
leerprestaties verbeteren door een gezonde sociale omgeving te scheppen voor onze
leerlingen.
We hebben het driejarig professionaliserings traject van PBS afgerond. We hebben elke zes
weken een PBS-vergadering met het PBS-team (PBS-begeleider, leerkrachten en directie)
en we communiceren over PBS-activiteiten via ons ouderportaal. Om het proces te borgen
participeren wij in een onderzoek om de opbrengsten van PBS te meten en om onze
kwaliteit hoog te houden.
De doorontwikkeling die we vorig jaar doorgemaakt hebben heeft te maken met het
invoeren van de kapstokregels en de vier stappen.
We hanteren vanaf dit schooljaar schoolbreed 4 kapstokregels. Het is een beperkte set
regels die navolgbaar zijn voor iedereen binnen de school.

De vier stappen
Iedereen wil een bijdrage leveren aan een leuke en fijne school, maar hoe doe je dat?
Het antwoord is eigenlijk heel simpel: we moeten ons gewoon aan de afspraken houden.
Deze afspraken zijn, zoals hierboven al beschreven staat heel simpel en goed navolgbaar.

14

Maar wat nu als het een keer verkeerd gaat? Iedereen maakt immers wel eens een fout.
Dat is normaal, maar wat moet je dan tegen elkaar zeggen?
Dit gaan we de kinderen het komende jaar leren. Ze gaan dit oefenen aan de hand van de
vier stappen. We willen dat alle kinderen deze gaan gebruiken.

Hieronder ziet u een voorbeeld naar aanleiding van een bal die afgepakt is.
Stap 1 Vragen: Wil je alsjeblieft mijn bal terug geven?
Stap 2 Zeggen: Geef mijn bal terug!
Stap 3 Waarschuwen: Geef mijn bal terug, anders ga ik naar de juf en dan krijg je een
consequentie!
Stap 4 Doen: Ik heb je al 3 keer gezegd dat ik mijn bal terug wil, nu ga ik naar juf!
U zult vast begrijpen dat in de meest ideale situatie het ongewenste gedrag stopt na stap
1. Dan worden immers de grenzen van iemand gerespecteerd. Dit wordt ontvangen door
een ‘dankjewel’. We leren de kinderen om niet alleen te luisteren naar een boodschap,
maar ook naar iemands lichaamstaal te kijken.
In de praktijk is het niet altijd zo dat er na stap 1 gestopt wordt. Soms moeten kinderen
ook stap 2 en 3 gebruiken. Als stap 4 gebruikt wordt kan het kind erop rekenen dat de
leerkracht ingrijpt.
Kinderen onderling hebben namelijk geen ‘formele’ macht, zij hebben het geprobeerd zelf
te regelen, maar hebben het met drie stappen niet voor elkaar gekregen, dan is er iemand
nodig die beslissingsbevoegdheid heeft en kan zorgen voor een structurele oplossing.
Indien er sprake is van fysiek of verbaal geweld mogen de kinderen stap 1, 2 en 3 overslaan
en moeten ze direct naar de leerkracht stappen. Als de leerkracht erbij betrokken wordt is
het mogelijk dat er een consequentie volgt.
Waarom stellen wij grenzen op De Linde?
Wij geloven in de opvoedende kracht, en een deel van opvoeden is het stellen van grenzen.
Grenzen stellen is een absolute vereiste om kinderen te helpen hun eigen gedrag te
reguleren.
Om kinderen de grens te laten ontdekken hanteren wij consequenties. Deze laten kinderen
zien en ervaren wanneer de grens bereikt is.
“De beste consequentie is de consequentie die je niet hoeft te geven”
Welke uitgangspunten gebruiken we bij het stellen van grenzen en het geven van
consequenties?
1.
We geven consequenties om kinderen te leren hun eigen gedrag te reguleren. We
leren ze wat ‘normaal’ is.
2.

Feedback geven we op het gedrag niet op de persoon.

3.

We hanteren deze uitgangspunten voor het geven van consequenties:
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•
•
•
•
•
•
•

Consequentie moet een doel hebben, ze moeten ervan leren;
Consequentie moet in verhouding zijn;
Consequentie moet te maken hebben met de overtreding;
We laten omstandigheden meewegen;
We tonen medeleven met het aanvaarden van de consequentie, maar wijken
niet;
We straffen niet uit boosheid of vanuit emotie;
Leerlingen mogen (evt.) meedenken over een geschikte consequentie.

4.
Bij fysiek of verbaal geweld volgt altijd een consequentie, gevolgd door een
reflectiemoment d.m.v. het time-outblad.
5.
Als er een consequentie gegeven wordt of er wordt een Time-out blad ingevuld dan
maakt de leerkracht een notitie in Swiss, incidentenregistratie. Na twee incidenten worden
ouders op de hoogte gesteld.
Waarom belonen wij op de Linde?
Om gedrag te versterken is het noodzakelijk om kinderen erkenning en waardering te
geven voor positief gedrag. Op De Linde krijgen kinderen de kans om goed gedrag te leren,
te oefenen en eigen te maken. Daarvoor maken wij gebruik van beloning. Positief gedrag
wordt dan ‘ normaal’. “Alles wat aandacht krijgt, groeit”
Welke uitgangspunten gebruiken we bij belonen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Positieve aandacht, 1:4.
Beloningen worden gebruikt in de aanleer- en oefenfase van positief gedrag.
Beloningen moeten in verhouding en spontaan zijn.
Normaal gedrag wordt niet beloond.
Wij hebben oog voor alle kinderen.
Beloon de inzet en niet het resultaat.

WERELDVERKENNING
Dit schooljaar gaan we starten met een nieuwe methode voor wereldverkenning. In
november 2018 zijn we begonnen met onze orientatie op een passende methodiek op
zaakvakonderwijs.
Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal punten genoemd, waaraan een nieuwe methode
volgens ons moet voldoen.
Alle deelnemers van de bijeenkomst konden d.m.v. een schilderopdracht , een mondelinge
toelichting en het op papier zetten van steekwoorden hun eigen wensen kenbaar maken.
Deze hebben we gezamenlijk gebundeld en dit heeft onderstaand resultaat opgeleverd.
Onderzoekend leren
•
De aangeboden onderwerpen roepen op tot veel vragen. De nieuwsgierigheid van
de leerlingen wordt geprikkeld en dit vormt de uitnodiging tot het verzamelen van
informatie door zelf te onderzoeken en te ontdekken. De aldus verkregen antwoorden
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worden met elkaar gedeeld, waardoor er wellicht weer nieuwe verwonderingsvragen en
uitdagingen ontstaan.

Kennis
•
Het vergaren van kennis over de diverse onderwerpen is erg belangrijk. Voor het
aanbieden van de leerstof kan de leerkracht gebruik maken van informatie vanuit de
methode. De leerkracht is in staat hiermee accenten aan te geven tijdens de lessen en kan
als begeleider en sturende kracht dienst doen voor de leerlingen.
Motivatie van de leerkracht en de leerlingen (plezier)
•
Om gemotiveerd aan de slag te gaan is het van belang, dat de methode goed
werkbaar moet zijn voor zowel de leerling als de leerkracht. Het enthousiasme van de
leerlingen, dat door het behalen van successen gestimuleerd wordt, stelt de leerkracht in
staat om gemotiveerd te blijven.
Praktisch en creatief
•
De methode moet uitnodigen tot veel activiteit bij de leerlingen, zodat er niet
alleen op cognitief gebied een beroep gedaan wordt, maar ook op de creativiteit van de
leerlingen. Vanuit een goede voorbereiding zal de leerkracht dit geheel vorm geven.
Daarbij zal ook veel gebruik gemaakt worden van passende excursies.
Integratie van vakken gericht op de toekomst
•
We willen het kind vertrouwd laten worden met zijn directe omgeving en de
maatschappij. De wereld is een geheel en dit gegeven wordt ontdekt door het leggen van
verbanden en relaties. De maatschappij wordt centraal gesteld om te leren, te ontdekken
en te ervaren, zodat ook de vakken zoals wij die afzonderlijk kennen tot één geheel zullen
versmelten.
Samenwerken
•
De methode vraagt om coöperatief leren, het is een voorwaarde om goed samen te
werken in kleine groepjes, waarbij van iedereen een actieve en positieve bijdrage
verwacht wordt. Dit vereist een bepaalde mate van zelfstandigheid bij de leerlingen.
Op basis van bovenstaande inventarisatie is een werkgroep op onderzoek uitgegaan. Het
heeft geresulteerd in een methodiek voor wereldverkenning DaVinci. Vanaf januari gaan de
groepen 3 t/m 8 hiermee aan de slag. We starten in de middenbouw met het thema De
wereld in de toekomst en in de bovenbouw met de Egyptenaren.
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ENGELS
Wij bieden onze kinderen Engels aan vanaf groep 1. Dit doen we in een doorlopende
leerlijn tot en met groep 8. We hanteren hiervoor de methode Groove me.
We willen bij kinderen de Kijk en luistervaardigheid oefenen
In de onderbouw van de basisschool leren we leerlingen in het Nederlands om klanken aan
tekens te koppelen. Dit wil je ook graag stimuleren als je begint met het leren van een
18

nieuwe taal zoals het Engels. Door veel herhaling gaan leerlingen voorkomende klanken
herkennen en gaan ze deze weer inzetten in andere vaardigheden zoals: spreken, lezen en
schrijven.
We willen de leesvaardigheid oefenen
Het lezen van verschillende soorten teksten is een belangrijk element in het ontwikkelen
van een taal.
Uit onderzoek is gebleken dat woordenschat en grammatica daaruit beter ontwikkelen net
als alle andere cognitieve functies. We gaan bij de uitbreiding van onze schoolbibliotheek
ook Engelse boekjes aanbieden. Prentenboeken zijn hiervoor uitermate geschikt.
Spreek en gespreksvaardigheid
Leerlingen vergroten hun actieve taalbeheersing door zich veelvuldig in de vreemde taal te
uiten. Dit proberen we te bereiken door leerlingen te betrekken in gesprekken die
aansluiten bij hun belevingswereld en de dagelijkse gang van zaken.
De leerkrachten geven tijden het Engels de lessen in het Engels. (voorbeeldfunctie).

DE INZET VAN IC T
De computer is inmiddels niet meer weg te denken uit ons leven. Educatieve uitgevers
hebben aanvankelijk additionele digitale materialen ontwikkeld, met name gericht op
uitleg visueel maken en ‘kilometers maken’. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op
eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een
goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om
les op maat. De inzet van ICT is daarbij cruciaal.
Op voorwaarde dat je helder hebt welk probleem je hebt en of ICT het probleem op lost
(en dus een uitbreiding van je repertoire biedt). Anderzijds vragen we ons altijd af welke
invloed de inzet van ICT heeft op de overige domeinen (kwalificatie, socialisatie,
subjectivering).
Ruud Veltenaar beschreef op een conferentie eens hoe technologie het hart van de
samenleving in komt en vergeleek technologie met een paard: “We zullen niet hard rennen
achter een paard. We vangen een paard met een lasso en gaan er op zitten. De technologie
is ons paard.”
Deze wijsheid willen wij meennemen als het gaat om de inzet van ICT in ons onderwijs.

BEWEGINGSONDERWIJS

Gezondheid is één van onze pijlers. We vinden het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan de gezondheid van onze kinderen. We leren ze samenwerken,
spelregels accepteren en omgaan met verliezen en winnen. Ze verwerven kennis
en inzicht voer hun motorische vaardigheden.
Onze Leerkrachten hebben de bevoegdheid tot het geven bewegingsonderwijs.
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Alle kinderen hebben één keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
Het vakwerkplan bewegingsonderwijs wordt gebruikt bij het vormgeven van de lessen.
1 keer in de 5 weken een natte gymles in het zwembad voor de groepen 5 t/m 8.
In samenwerking met de gemeente Oldenzaal is er gelegenheid tot Mororische Remedial
Teaching door de vakleerkracht Binnenschools- en buitenschools aanbod van Boescoolfit
gebruiken we. We doen mee met sporttoernooien en nemen deel aan de Oldenzaals
sportdag in de groepen 7&8. Beide locaties hebben een sportcoördinator.

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
Op de Linde willen we de kinderen kennis laten maken met de verschillende kunstzinnige
vakdisciplines (drama, muziek, dans en beeldende vorming). We vinden het belangrijk dat
de kinderen leren, beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om gevoelens en
ervaringen uit te drukken. We willen kinderen kennis laten maken met alle disciplines,
zodat ze leren wat de verschillende uitingsvormen voor hen kunnen betekenen.
We organiseren dit door het groepsdoorbroken talentencircuit .
In samenwerking met CEPPO is de leerlijn Erfgoed ontwikkelt in samenwerking met
het Palthehuis.
We hebben via de Muziekimpuls de methode 123Zing aangeschaft en zijn deze o.l.v.
Kaliber kunstenschool aan het implementeren.
Op beide locaties zijn cultuur-coördinatoren.
In onderstaand portfolio geven we weer wat we willen, wat we kunnen en wat we doen.
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DE ONDERSTEUNING VOOR ONZE KINDEREN
4.1 PLANMATIG EN DOELGERICHT WERKEN VOOR ALLE KINDEREN
Wij werken planmatig en doelgericht volgens het principe School-Groep-Leerling.
Dit geven we als volgt vorm:
We kiezen methodes die het beste passen bij de visie van onze school. Deze methodes
passen we aan op onze leerling populatie. Deze aanpassing vormt ons onderwijsplan.
Leerkrachten maken het onderwijsplan passend voor hun groep in een groepsplan. Deze
groepsplannen worden om de zes weken geëvalueerd en deze evaluaties van de
groepsplannen vormen samen de evaluatie van het onderwijsplan. Door deze werkwijze
zijn we in staat om ons onderwijsaanbod vroegtijdig aan te passen op het niveau van de
school, de groep en de leerling.
4.2 EVALUATIE EN TOETSING
Om ons zelf de spiegel voor te houden of we de goede dingen doen nemen we toetsen af.
Om te evalueren of we het goed doen ten opzichte van andere scholen in Nederland nemen
we de tussentoetsen van Cito LOVS af. Om ons zelf de spiegel voor te houden of we het ten
opzichte van onze leerling populatie goed doen nemen we in de groepen 6 en 7 de NSCCT
af. De NSCCT is de niet schoolse cognitieve capaciteitentest. Het is een quick
screeningsinstrument om zicht te krijgen op het leerpotentieel van kinderen.
Om te weten of kinderen na een oefenperiode tot beheersing komen van de doelen die we
via de methode hebben aangeboden hanteren we methode gebonden toetsen.
Om de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig in kaart te brengen gebruiken we, indien
nodig, diagnostische toetsen.
Om zicht te houden op het welbevinden van kinderen nemen we de Scol en sometics af.
Daarnaast halen we onze informatie uit observaties, door te kijken in groepen en te praten
met ouders en kinderen. Zo genereren we informele data die mede bepalen welke
beslissingen we voor het aanbod van de kinderen en ons onderwijsaanbod nemen.
4.3 DE INTERN BEGELEIDE R
Tom van der Miesen (locatie de Thij) en Marleen Schippers (locatie de Essen) verzorgen de
interne begeleiding op de Linde. De taak van de intern begeleider is om leerkrachten te
ondersteunen bij het creëren van optimale onderwijsleersituaties voor alle leerlingen. Ze
coachen het team, de leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Daarnaast bouwen ze aan een netwerk dat ons in staat stelt om
dat wat nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen, georganiseerd kan worden.
4.4 DE PASSEND ONDERWIJSCOACH
Puri Groeneveld is onze passend onderwijscoach. Puri verzorgt het team-leren rondom
gedrag. Ze coacht leerkrachten en leerlingen vanuit de visie van het oplossingsgericht
werken.
4.5 LEERLINGVOLGSYSTEEM EN RAPP ORTAGE
Wij hebben een leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) en SCRIPT en een onderwijsplansysteem
(Planb²). Daarnaast maken we gebruik van observatie. De ontwikkeling van kinderen
hebben we goed in beeld. We zijn in staat om met deze instrumenten op school, groep en
leerling niveauontwikkeling te sturen en te plannen.
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Hierover rapporten we twee keer per jaar aan ouders. We willen dat ons rapport meer gaat
passen bij onze werkwijze. Dit jaar richten we ons op het ontwikkelen van een nieuwe
wijze van rapporteren.
4.6 KINDEREN MET EEN EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen passend bij hun onderwijsbehoeften. We doen
dit op handelingsgerichte en oplossingsgerichte wijze. Dit vormt de basishouding binnen
onze basisondersteuning. Deze basisondersteuning is voor alle leerlingen. Indien we
signaleren dat individuele kinderen of een groepje kinderen uitvalt op bepaalde
onderdelen binnen het curriculum dan formuleren we een onderwijsbehoefte voor deze dit
kind. De onderwijsbehoefte bestaat altijd uit een doel en een ondersteuningsbehoefte om
tot het doel te komen.
Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat we vlot signaleren en vlot bij kunnen sturen,
zodat alle leerlingen zich conform leerpotentieel kunnen ontwikkelen.
Mocht een leerling na herhaaldelijk en intensief oefenen de doelen niet behalen, wordt de
intern begeleider of de interne coach passend onderwijs ingeschakeld. Samen met ouders
en leerkracht wordt onderzocht wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Mochten we er in deze driehoek niet uitkomen zoeken we contact met het steunpunt
passend onderwijs Enschede. Daar hebben we toegang tot collegiaal consulenten,
orthopedagogen en de coach passend onderwijs. We kunnen gebruik maken van hun
expertise.
4.7 DIEPTEONDERSTEUNING
Diepteondersteuning is voor leerlingen met complexe onderwijsbehoeften die zeer
specifieke ondersteuning nodig hebben. Deze diepteondersteuning kan zo specialistisch
zijn, dat een arrangement in een speciale voorziening nodig is. We streven naar een
ononderbroken ontwikkelingslijn voor al onze leerlingen.
Een doublure zetten wij alleen in als wij inschatten dat de doublure ten goede komt aan de
ontwikkeling van de leerling op lange termijn. Ditzelfde geldt voor een verwijzing naar een
andere voorziening.
4.8 ANDERSTALIGEN
We spreken binnen onze school altijd Nederlands. We stimuleren anderstalige ouders met
hun kind te spreken in de taal waarin zij het beste zijn. Dit komt de taalontwikkeling van
de kinderen ten goede. In de gesprekken die wij voeren met ouders die anderstalig zijn,
vragen wij hen iemand mee te nemen indien ze de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen. Lukt dat niet, doen wij een beroep op een welzijnswerker van impuls of van de
GGD. We werken nauw samen met de logopedie voor taalstimulering. Indien de
ontwikkeling van een leerling vanwege de taal stagneert, verwijzen wij kinderen door naar
de Globe of de Regenboogklas.
4.9 PESTEN
Hoe wij omgaan met pesten en sociale veiligheid beschrijven wij in ons veiligheidsplan (zie
bijlage) en het schoolondersteuningsprofiel(zie bijlage).Overigens noemen wij ons
pestprotocol respectprotocol.
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HET TEAM

5.1 DE LEERKRACHTEN

Onze leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de kinderen en onderhouden het contact met
de ouders en/of verzorgers van de kinderen. Sommige leerkrachten werken parttime.
Leekrachten die een duobaan hebben zorgen uiteraard voor een goede overdracht.

5.2 DE INTERN BEGELEIDER

Tom van der Miesen (locatie de Thij) en Marleen Schippers (locatie de Essen) verzorgen de
interne begeleiding op de Linde. De taak van de intern begeleider is om leerkrachten te
ondersteunen bij het creëren van optimale onderwijsleersituaties voor alle leerlingen. Ze
coachen het team, de leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteunings behoeften. Daarnaast bouwen ze aan een netwerk dat ons in staat stelt om
dat wat nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen, georganiseerd kan worden.

5.3 DE PASSEND ONDERWIJSCOACH

Puri Groeneveld is onze passend onderwijscoach. Puri verzorgt het team-leren rondom
gedrag. Ze coacht leerkrachten en leerlingen vanuit de visie van het oplossingsgericht
werken.

5.4 ONDERWIJSKUNDIG ICT-ER
Sjoerd van Solkema (locatie de Thij) en Valeria Hof (Locatie de Essen) zijn de
onderwijskundig ICT-ers. Zij hebben de taak om een mediaplan voor de school te maken en
dit mediaplan uit te zetten in een activiteitenplan digitale geletterdheid.
Ze begeleiden het team in de uitvoering van het plan. Bij het activiteitenplan digitale
geletterheid gaat het om: - informatie vaardigheden, -computational thinking, - mediawijsheid
en ICT-basisvaardigheden.

5.5 SCHOOLOPLEIDER

Tom van der Miesen is schoolopleider. Als schoolopleider is Tom, in samenwerking met de
lerarenopleiding, verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de begeleiding en
opleiding van studenten en zij-instromers. Hij speelt een actieve rol in het opleiden van
aankomende leerkrachten. Hij helpt vanuit zijn deskundigheid mee om de school tot een plek
te maken waar studenten en docenten van en met elkaar leren en zich blijven ontwikkelen.
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5.6 LEESCOÖRDINATOR

Marije Habers, Diane Snijders en Valeria Hof zijn onze leescoördinatoren. Zij verzorgen
samen met Ingrid Thuijs van de bibliotheek op school het leesplan. Aan de hand van de
leesmonitor stellen zij een leesplan op en organiseren ze activiteiten om het lezen op school
te bevorderen. “Kunnen lezen is een basiscompetentie om deel te nemen aan de
maatschappij.”

5.7 VAKLEERKRACHT LICHAMELIJKE OPVOEDING

Niek Veldhuis (locatie de Essen) en Jelle Heutink (locatie de Thij) verzorgen voor alle
kinderen 1 keer in de week de lessen lichamelijke opvoeding. Naast deze lessen werken de
vakleerkrachten in Oldenzaal samen om MRT (motorische remedial teaching) aan
Oldenzaalse kinderen te verzorgen.

5.8 OFFICE MANAGER

Alle administratie op de Linde wordt verzorgd door Linda de Winter. Zij is verantwoordelijk
voor organisatorische, secretariële zaken en voor het up-to-date houden van het
leerlingenbestand.

5.9 CONCIËRGE

Bertus Lucas, Rob Damhuis (locatie de Essen) en Hans Hoffmann verzorgen de facilitaire
zaken op school.

5.10 BOUWCOÖRDINATOR

Sanne Romeijn (onderbouw) en Sanne van Mullem (midden- en bovenbouw) zijn
bouwcoördinator. De bouwcoördinator verzorgt de vertaling van de schooldoelen naar de
praktijk, zodat deze aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen en de behoeften
van de leerkrachten.

5.11 LOCATIELEIDER

Marleen Schippers (locatie de Essen) en Sanne Romeijn (locatie de Thij) zijn het eerste
aanspreekpunt op de locatie voor leerkrachten, leveranciers en ouders m.b.t. alle praktische
en organisatorische zaken.
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5.12 SCHOOLLEIDER

Wendy Brasz is schoolleider van de Linde. Als schoolleider is ze verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de school. Kwaliteit staat dagelijks centraal. Het wordt zichtbaar in harde data:
leerresultaten, tevredenheidsonderzoeken, leerlingenaantallen, kengetallen etc. Naast dit
zichtbare component is er ook een minder zichtbaar component. Deze gaat over de houding,
kennis, motivatie en zelfbeelden van mensen in de school. Het zogenaamde pedagogische
klimaat, de toegankelijkheid van de school en de mensen die er werken. Het is de
verantwoordelijkheid van haar om de vinger te leggen op zowel de zichtbare als de voelbare
kant van kwaliteit en daarop te sturen in een richting die past bij de visie van onze school.

DE OUDERS
6.1 OUDERPARTIPATIE
Het is voor ons van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Kinderen
vinden het niet alleen fijn, met de hulp van ouders is er veel meer mogelijk. Denk o.a. aan
het vervoer naar excursies of de hulp bij het talentencircuit.
Ouders kunnen ook meepraten over de ontwikkelingen op school (medezeggenschapsraad)
of de festiviteiten op school helpen coördineren (ouderraad)
We realiseren ons dat ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd in een drukke periode
van hun leven zitten. Wij vinden het dan ook een voorrecht dat ouders tijd maken om te
participeren op school.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschap is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De
MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding bestaande uit ouders en de
teamgeleding die gevormd wordt door leerkrachten.
De MR vergadert acht keer per jaar en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van De
Linde. De MR buigt zich dus over onderwerpen op financieel, organisatorisch en
beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of
personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen
beleid van de school. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op sommige punten heeft de MR adviesrecht, op
andere instemmingsrecht.
Het laatste houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag nemen als de
MR hiermee heeft ingestemd. De MR heeft een afvaardiging in de GMR van Consent.
De vergaderingen zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk. Heeft u interesse? Neem dan
contact op met de MR.
De voorzitter van de MR is:
Bert Lubbers
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De secretaris van de MR is:
Dianne Wibbelink
Email: mr@obs-delinde.nl

OUDERRADEN
De beide ouderraden houden zich bezig met het ondersteunen, helpen en organiseren van
allerlei activiteiten binnen school. Voor beide locaties is er een eigen ouderraad. De
voorzitters van de beide ouderraden zijn:
Voorzitter OR de Thij:
Maureen Huisken
Voorzitter OR de Essen:
Marieke Siekmans

6.2

DE OUDERBIJDRAGE

Op de jaarvergadering in oktober wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Voor
het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige bijdrage wederom € 25,-. Deze bijdrage wordt
betaald aan de ouderraad van De Linde. Hiermee kan de OR school financieel ondersteunen
bij de extra activiteiten. Te denken valt hierbij aan het Sinterklaas-, Kerst- en paasfeest,
een afscheidscadeau voor leerlingen van groep 8 en materialen voor school die niet in
aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk. De penningmeester geeft de ouders elk
jaar schriftelijk een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De penningmeester int de
ouderbijdrage via een eenmalige machtiging die u bij aanmelding van uw kind op school af
kunt geven. Indien u geen machtiging afgeeft wordt de ouderbijdrage in de maand
november, na de jaarlijkse ouderavond, van uw rekening afgeschreven.
De schoolreisgelden zijn vaak aan het begin van het jaar nog niet bekend. Vandaar dat wij
u in een bericht op Mijn School hierover informeren. U kunt het bedrag overmaken naar de
schoolrekening.
Voor het schoolkamp van groep 8 naar Vlieland wordt de mogelijkheid geboden het bedrag
in termijnen te betalen. In het najaar van het schooljaar ontvangen ouders hierover
bericht.

6.3 EDUCATIEF PARTNERSCHAP
In het de vorige paragraaf hadden we het over ouderparticipatie. We vinden het een
voorrecht als ouders willen participeren in de school. De ene ouder zal meer kunnen doen
dan de ander. Maar elke ouders is betrokken bij de ontwikkeling van zijn of haar kind.
We maken daarom verschil tussen ouderbetrokkenheid of educatief partnerschap en
ouderparticipatie.
Ouderbetrokkenheid toont zich door het belangstelling tonen voor wat kinderen geleerd
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hebben op school, ze voorwaarden scheppen om bijv. huiswerk te maken, ze daarbij te
ondersteun of te begeleiden. Ouderavonden en gespreksavonden te bezoeken en respect
tonen voor de leerkracht.
Ieder kind verdient namelijk de beste samenwerking tussen ouders en school!
We zien ouders als belangrijke samenwerkingspartner We hebben de overtuiging dat als
we als partners onze kennis en ervaring inzetten we meer kunnen bereiken voor uw kind
dan ieder van ons afzonderlijk .Ouders kunnen dus meedenken over het onderwijs en
leraren over de opvoeding. We kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang
maar duidelijk is dat leraren uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de
opvoeding. Respecteren ouders en leerkrachten elkaar kennis, ervaringsdeskundigheid en
verantwoordelijkheden, dan verloopt de samenwerking voor een ieder plezierig: voor
de leraar, ouders èn bovenal voor het kind. Voor kinderen is het van groot belang dat de
samenwerking tussen hun leraar en ouders constructief verloopt. Zij hebben leraren en
ouders nodig die op één lijn zitten, dit geeft jonge leerlingen veiligheid en oudere
leerlingen houvast.
6.3 COMMUNICATIE MET OUDERS
De Linde communiceert met ouders via verschillende kanalen. Allereerst via de
groepsleraren en de andere teamleden van de school. Daarnaast is er een twitterpagina
een facebookpagina en een ouderportaal. Wij werken met het ouderportaal MijnSchool.
Een digitaal informatieplatform waardoor de communicatie tussen ouders en school helder
en gericht kan verlopen. Ouders krijgen gratis toegang tot de MijnSchool een app die
bruikbaar is op smartphone, tablet en laptop.
6.4 BEREIKBAARHEID VAN DE OUDERS
Bij de aanmelding van een leerling verstrekken ouders gegevens als namen, adressen en
telefoonnummers. Gedurende de periode dat een leerling op onze school zit, kunnen deze
gegevens veranderen. Om een optimale bereikbaarheid te waarborgen, dringen wij
eropaan om wijzigingen t.a.v. adres en telefoonnummers (privé en werk) aan de office
manager, Linda de Winter, door te geven. De gewijzigde gegevens zullen dan in het
leerlingadministratiesysteem en de groepsmappen worden opgenomen, zodat de gegevens
voor alle betrokken medewerkers (indien nodig) te gebruiken zijn.
6.5 BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL
Wij willen een goed bereikbare school zijn. Zowel telefonisch als via de mail kunt u in
contact treden met de school. Er zijn momenten, waarop ouders met medewerkers van de
school in contact willen treden. Over het algemeen geldt, dat een gesprek met een
medewerker mogelijk is, maar niet altijd onmiddellijk. De groepsleraren geven hun
aandacht tijdens schooltijden volledig aan de kinderen. Natuurlijk wordt er altijd rekening
gehouden met de urgentie van het gespreksonderwerp. Als ouders een gesprek met een van
de medewerkers willen hebben, kunnen zij daarvoor altijd een afspraak maken. De
medewerkers zorgen er dan voor, dat zij tijd en ruimte hebben om het gesprek aan te gaan
en voor te bereiden. Korte berichten kunnen altijd telefonisch of via de mail worden
doorgegeven. Degene die de telefoon beantwoordt, zal ervoor zorgen dat het bericht bij de
juiste persoon belandt.
6.6 PRIVACY
Waarom verwerken wij persoonsgegevens van leerlingen?
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Bij Stichting Consent 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). De leerling gegevens 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. 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 leerling gegevens alleen gebruiken
als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de
leverancier wordt voorkomen.
Rechten van betrokkenen
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. Indien
u vindt dat Consent niet op juiste wijze met uw gegevens of die van uw kind omgaat, kunt
u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruikpersoonsgegevens
Binnen onze stichting hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we
omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit
reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het huidige reglement wordt
aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is op te vragen bij de
directie.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website
van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij toestemming aan ouders. Ouders mogen
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te
trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij zorgvuldig met de foto’s omgaan en
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het
gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de schooldirecteur.
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Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Een Functionaris voor gegevensverwerking (FG) is een interne toezichthouder op de
verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. Deze functionaris heeft geen
formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het
schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en
klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies
over technologie en beveiliging. Stichting Consent heeft de heer
F. Herik benoemd als FG. De heer Herik is te bereiken per e-mail via FG@consentscholen.nl
of via 053 - 488 44 44.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE
7.1 STICHTING CONSENT
De Linde maakt deel uit van de Stichting Consent. Consent beheert alle openbare
basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 32
veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs met een eigen lokale kleur en
daarbinnen een gecertificeerd aanbod van Montessori-, Dalton-, Freinet- en
Jenaplanonderwijs, een Steve JobsSchool en een Internationale school.
Het College van bestuur bestaat uit de voorzitter de heer M. Poppink en lid de heer A.
Timmerhuis. Het College van Bestuur wordt ondersteund door medewerkers op het
bestuursbureau.
Postadres:
Stichting Consent
Postbus 40042
7504 RA Enschede

Bezoekadres:
M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede
Tel: 053 488 4444
E-mail: info@consentscholen.nl

Consent zakelijk:
KvK-nummer: 08141207
BTW-nummer: 8151.14.540.B01

29

7.2 STRATEGISCH PERSPECTIEF
Een blik vooruit tot 2022. Inspelen op ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een
'stip aan de horizon' die ons in staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te gaan
met een situatie die zich kenmerkt door onzekerheid. Consent wil nu en in de toekomst
onderwijs bieden dat verschil maakt. De missie van Consent is om kinderen een stevige
basis te bieden, om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn
daarvoor niet meer voldoende. Waar het ook om gaat is: kinderen leren leren, leren
communiceren en leren hun eigen geluk organiseren. De merkbelofte van Consent luidt:
Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug. Vanuit deze missie hebben we vier
kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling. Die delen we en dat
bindt ons. Deze kernwaarden zijn:
Excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend.
EXCELLENT houdt allereerst in dat we streven naar het hoogst haalbare. Dat betekent dat
we er alles aan zullen doen om elk kind zijn of haar top te laten bereiken.
AANTREKKELIJK betekent dat Consent-scholen onderscheidend zijn, een sterk merk in de
wijk of de stad uitstralen.
BETEKENISVOL houdt vooral in dat datgene we leveren er werkelijk toe doet voor onze
leerlingen en hun toekomstig leven.
VERBINDEND houdt voor ons in: de ontwikkeling van hechte sociale netwerken rondom
leerlingen, onderling en door verbinding van personeel met ouders, de wijk en
maatschappelijke instellingen.
Dit perspectief biedt het kader voor de ontwikkeling van Consent en de Consentscholen en
is daarmee het startpunt voor een verscheidenheid aan activiteiten die richting geven aan
ons beleid. Hierbij past geen blauwdruk benadering waarin plannen top-down
geïmplementeerd worden. Maar een proces van co-creatie waarin team en medewerkers
volop ruimte krijgen om hun eigen ambities te realiseren, mits deze passen in het
geschetste perspectief. Ook ouders en (keten) partners worden daarbij waar mogelijk
betrokken. Zie voor een nadere uitwerking bijlage Strategisch perspectief Consent 2022.
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DE ONTWIKKELING VAN ONS ONDERWIJS
De ontwikkeling van het onderwijs op de Linde gaat stapsgewijs. Zowel op schoolniveau als
binnen de bouwen en in de professionele leergemeenschappen nemen we beslissingen en
werken we aan verbeteringen die zorgen dat het onderwijs aansluit bij wat kinderen nodig
hebben. Vanuit een goed overzicht op de school, de groep en de leerling wordt het
onderwijs gemaakt en ontwikkeld.
De plannen worden geconcretiseerd in ons doelenoverzicht de kwaliteitskaarten.

8.1 KWALITEITSZORG
Kwaliteitszorg is niets meer en niets minder dan zorgen voor goede kwaliteit.
Zoals u wellicht tussen de regels door heeft kunnen lezen zijn we een continu lerende
organisatie, die kritisch is op zichzelf en bijstuurt op basis van reflectie, onderzoek,
feedback en gesprekken.
Maar om een antwoord te kunnen geven over de gewenste kwaliteit van ons onderwijs
moeten we met elkaar bepalen wat de indicatoren van goed onderwijs zijn.
Wat maakt onderwijs tot goed onderwijs? Wat zijn de indicatoren van goed onderwijs? En
wie is in een positie om daar een oordeel over uit te spreken?
De meningen over onderwijs zijn legio, iedereen heeft immers ervaring met onderwijs.
Begrijpelijk is dan ook dat er net zoveel meningen zijn over wat de kwaliteit van het
onderwijs bepaalt. Is dat een hoog cijfer op een toets? Of Als het kind zich richt op
maatschappelijke issues? Of als we insteken op creatief en kritisch denken?
Het kan nuttig zijn om in de discussie over kwaliteit van onderwijs een onderscheid te
maken tussen goed onderwijs in engere en in bredere zin. Goed onderwijs in engere zin
heeft te maken met de kwaliteit van onderwijsprocessen. Het gaat hier met name over
de pedagogiek, de didactiek die we hanteren en de wijze waarop we de
onderwijsprocessen organiseren. Deze visualiseren we in school als de onderwijsdriehoek.
Dit zijn de drie pijlers die bijdragen aan kwaliteit van onderwijs in de engere zin. Dit is het
stuk kwaliteit waar onze zone van invloed het grootst is.
Binnen onze zone van invloed vragen we ons steeds af:
1. Waarom doen we de dingen die we doen?
2. Zijn de dingen die we doen, de goede dingen? (Is dit in lijn met dat wat we voor ogen
hebben?)
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2.
3.
4.
5.

Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Omdat we willen werken vanuit onze visie gebruiken we voor de kwaliteitskaarten, waar
we onze doelen in uitwerken, de principes van de Golden Circle van Simon Sinek. We
hebben daar een PDSA cyclus aan toegevoegd. Daardoor zorgen we dat er planmatig wordt
gewerkt. We leren door te doen, de ervaringen bestuderen we en vervolgens zetten we de
volgende actie uit.

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS
Van de leerlingen op onze school heeft 78% onvertraagd het basisonderwijs doorlopen. In
vergelijking met de voorspelde referentiewaarde ligt dit percentage op onze school 10%
hoger dan op vergelijkbare scholen. 0% heeft een klas overgeslagen. Dit is lager dan de
voorspelde referentiewaarde. 8% van onze leerlingen hebben een doublure gehad. Dat is
ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde. 1% is naar het speciaal onderwijs
gegaan.
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BEHAALDE REFERENTIENIVEAUS

In figuur 5.1. wordt de gemiddelde eindtoetsscore gerepresenteerd in vergelijking tot de
10% hoogst scorende en 10% laagst scorende scholen. De 10% laagst scorende scholen liggen
onder de 74 de 10% hoogst scorende liggen boven de 85. Wij behalen 81,dat is 1 punt hoger
dan het landelijk gemiddelde.
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8.2 COLLEGIALE VI SITATIE BINNEN HET BESTUUR
Binnen Consent visiteren scholen elkaar. Doelen van deze onderlinge (of collegiale)
visitaties zijn: de systematische kwaliteitszorg van de betreffende scholen te versterken en
het lerend vermogen van elkaar te vergroten door een gezamenlijk reflectieproces te
doorlopen. Collegiale visitatie is een vorm van Peer Review. Dit wordt omschreven als een
instrument waarmee personen of organisaties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze na
visitatie een volgende stap (kunnen) zetten in het eigen ontwikkelingsproces.
en visitatiecommissie bestaat uit collega-directeuren en kwaliteitsmedewerker(s). De
bestuurder van het College van Bestuur neemt deel aan de visitatiecommissie. In 2020
sluiten ook medewerkers van het samenwerkingsverband aan.
De visie van de school, het onderwijsconcept, onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling,
didactisch handelen, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg zijn uitgangspunten om feedback
te geven die gericht is op het proces van de schoolontwikkeling.
De schoolleiding kan een onderzoeksvraag (of visitatievraag) formuleren voor de visitatie
en om aanbevelingen en feedback vragen.
De feedback is gericht op het proces en de schoolontwikkeling. Het effect van de visitatie
is intern gericht. Het gaat erom de bevindingen in een dialoog te bespreken.
Naar aanleiding van een visitatie of schoolbezoek volgt een schoolontwikkelgesprek met
het College van Bestuur. Een jaar na de visitatie is er met 4/5 directeuren samen met de
bestuurders een bijeenkomst met de systematiek van de progressiecirkel om de
schoolontwikkeling te bespreken. Wat is er positief binnen de ontwikkelingen en wat nog
beter zou kunnen. De collega-directeuren geven elkaar feedback en handreikingen om in
het proces van de schoolontwikkeling steeds een stapje vooruit te komen naar de gewenste
toekomst en ambitie voor de school.

8.2 DE ROL VAN DE INSPECTIE
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in
Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is bij Consent in 2018 uitgevoerd. Bij het bestuur
van de Stichting Consent. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen/ Ook de Linde is tijdens dit onderzoek
bezocht. Klik voor volledige verslag op de onderstaande link.
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/bge/id/312106
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PRAKTISCHE INFORMATIE
9.1 KLACHTEN
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er vanuit dat we de meeste
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u
ontevreden bent, de leerkracht en/of schoolleiding hierop aan te spreken. Als u er met hen
niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, kunt u deze voorleggen aan de
directeur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie.
U kunt uw klachten richten aan:
De klachtencommissie van Consent
Postbus 40042

7504 RA Enschede
Klachten ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep
doen op ondersteuning van de schoolcontactpersonen. Deze schoolcontactpersonen zijn er
voor u. Ze luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.
De schoolcontactpersonen zijn: voor locatie De Essen Marleen Schippers en Ria Boerman
0541 - 534 455. Voor locatie De Thij is dat Thea Kamphuis bereikbaar onder
telefoonnummer 0541 - 534 407.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. 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.
Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw A. (Anne) Overbeek
Zij is op werkdagen bereikbaar op:
Telefoonnummer: 06 - 306 425 68
E-mailadres: info@anneoverbeek.nl
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9.2 CONTINUROOSTER
Op De Linde hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen samen met de
leerkrachten in de klas eten en drinken. U zorgt samen met uw kind voor een lunch voor de
ochtend- en middagpauze. We hanteren op De Linde een gezond eet- en drinkbeleid.
Dit betekent dat een lunch kan bestaan uit: fruit, groente, brood en drinken.
Maandag: 8.25 uur - 14.15 uur
Dinsdag: 8.25 uur - 14.15 uur
Woensdag: 8.25 uur - 12.30 uur
Donderdag: 8.25 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 8.25 uur - 14.15 uur
9.3 ZIEKMELDING
Vanaf 08.00 uur 's morgens kunt u een ziekmelding aan ons doorgeven
Locatie De Essen
Locatie De Thij

0541 - 534 455
0541 - 534 407

De leerkrachten houden van elk kind de absentie bij. Als uw kind tijdens de schooluren ziek
wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op.

9.4 GYMDAGEN
Locatie de Essen: in sporthal de Kolk
Groep 3-8: ·maandag, dinsdag en vrijdag
groep 1-2: vrijdag in de Kolk, andere dagen in de speelzaal.

Locatie de Thij: in sporthal TCC de Thij
Groep 3-8: maandag en woensdag
groep1/2 : alle dagen in de speelzaal.
9.5 HOOFDLUISBELEID

Wij houden ons aan het protocol zoals dat gemaakt is in overleg met de GGD
Twente. Vandaar dat er op vastgestelde dagen, veelal na iedere schoolvakantie,
alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer er een verdenking van
hoofdluis wordt geconstateerd nemen wij contact met u op.
Op de schoolkalender staat aangegeven wanneer de kinderen op hoofdluis gecontroleerd
worden. Mocht u bezwaren hebben tegen deze controles gaan wij ervan uit dat u dit op
school kenbaar maakt.
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9.6 SCHOOLREIZEN EN KAMP
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan een dag op schoolreis. De kinderen van groep 8
gaan vier dagen op kamp naar Vlieland. Wij lichten ouders z.s.m. na
bekend worden van de schoolreis-bestemmingen in over het reisdoel en de daaraan
verbonden kosten. Ouders waarvoor de kosten van de schoolreis een probleem opleveren
kunnen o.a. gebruik maken van het bijdragefonds van de gemeente. Er wordt voor groep 8
de mogelijkheid geboden om te sparen voor het schoolkamp. Ouders worden hierover
middels een aparte brief aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.

9.7 VERLOF
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
1. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient
minimaal zes weken van tevoren aan de directie van de school te worden overlegd.
Formulieren hiervoor zijn op school aanwezig.
Verlof wordt verleend, indien:
-

Wegens specifieke aard van beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

-

Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen
de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Vakantie verlof mag, binnen deze voorwaarden:
-

Eenmaal per schooljaar worden verleend;

-

Niet langer duren dan tien schooldagen;

-

Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

N.B. Bij aanvraag verlof dient schriftelijk bewijs te worden overlegd.
2. Gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per jaar of minder
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 tien schooldagen of minder
dient vooraf, minimaal 6 weken of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de
verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
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-

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

-

Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;

-

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde

-

graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in
of buiten de woonplaats van belanghebbende;

-

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

-

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

-

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2
dagen; van bloed of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1
dag;

-

Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor 1 dag;

-

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

3. Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van
artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per
schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school,
aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden
voorgelegd.
Verlof kan bv. voor verlening in aanmerking komen indien:
De ouders/verzorgers van de leerling een verklaring van een arts of
maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof
noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de
gezinsleden.
9.8 SCHOOLVAKANTIES IN 2019 -2020
In samenwerking met de andere Oldenzaalse basisscholen stellen we elk jaar de
schoolvakanties vast.
Naast deze schoolvakanties worden er studiedagen ingeroosterd. Deze worden bij de start
van het schooljaar met u gedeeld via het ouderportaal.

Start schooljaar:

26 augustus 2019

Herfstvakantie:

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie:

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie:

15 februari t/m 25 februari 2020

Pasen:

12 april t/m 13 april 2020

Meivakantie:

25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart:

21 mei t/m 22 mei 2020
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Pinksteren:
Zomervakantie:

31 mei t/m 1 juni 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020

9.9 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG/BSO
In Oldenzaal zijn er diverse organisaties die Buitenschoolse opvang verzorgen. Naast locatie
De Essen ligt de BSO van Kiekeboe. Op de Thij hebben we Smallsteps en Kiekeboe. Er zijn
ook kinderen die naar de buitenspeel BSO de Natuurfontein gaan. Met alle organisaties in
Oldenzaal hebben we als school goede contacten.
9.10 VERZEKERINGEN
Er is voor alle kinderen op bestuursniveau voor school een ongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering geldt ook voor de weg naar school en terug naar huis,
excursies, schoolreisjes e.d.
Uw kind is niet via de schoolverzekering verzekerd tegen materiële schade. U moet zich
hiervoor wenden tot de W.A.- verzekering van de andere partij. U moet zelf een
verzekering afsluiten voor schade of diefstal van kleding, een fiets, e.d.
9.11 MIJNSCHOOL OUDERPORTAAL
Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u
zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op
en rondom onze school. U krijgt een een activeringsmail op uw account bij MijnSchool
actief te maken, zodat u automatisch onze informatie binnekrijgt. U kunt in de app
aangeven of u via de email een bericht wilt ontvangen als er iets geplaatst is door de
school.
9.12 DIEFSTAL OF VERL IES
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Uw kind is op school en eventueel
daarbuiten zelf verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei, kleding en eventueel. bril,
fiets, mobiele telefoon en al wat hij/zij mee naar school brengt. Dit alles valt buiten de
schoolverzekering. Juwelen, mobieltjes, uurwerken etc. kunt u beter thuis laten. De school
kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit aansprakelijk worden gesteld.
9.13 INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS.

Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert over de vorderingen van hun
kind. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u samen naar gesprekken komt over uw
kind(eren). Mocht dit niet kunnen dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie of
de leerkracht van uw kinderen. Wij vragen u wel om zelf het initiatief te nemen en
ons op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in bijvoorbeeld het
ouderlijk gezag.

40

Maar hoe nu als de ouders gescheiden zijn?
In het Burgerlijk Wetboek (art. 1 : 377c) is hierover iets geregeld. De met gezag
belaste ouder krijgt alle informatie van de school. Maar de niet-met gezag belaste
ouder heeft ook recht op bepaalde schoolinformatie. De niet-met gezag belaste
ouder zal dat wel schriftelijk bij de directeur van de school moeten vragen.
Daarbij zal deze persoon zichzelf ook moeten identificeren op een zodanige wijze
dat de directeur kan vaststellen wie deze persoon is en hoe diens relatie is met de
betreffende leerling. De school zal de met gezag belaste ouder over dit verzoek
informeren.
Als de school zich ervan overtuigd heeft dat er geen (wettelijke) belemmeringen
zijn zal het verzoek ingewilligd worden. Beantwoording van zo’n verzoek zal in
principe binnen drie weken plaatsvinden. Natuurlijk kunnen zich omstandigheden
voordoen waardoor de afhandeling meer tijd vraagt maar in dat geval zal de school
dit uiteraard aan de verzoeker schriftelijk melden. In de meeste gevallen zal, als
het verzoek gehonoreerd wordt, volstaan kunnen worden met het toezenden van
een kopie van het rapport met een korte toelichting. Een kopie van deze
toelichting wordt ook aan de opvoedende ouder overhandigd.

9.14 BELEID ZINDELIJKHEID.
Als uw kind vier is en naar school mag, gaan wij ervan uit dat uw kind zindelijk is.
Een aantal weken voordat kinderen naar school gaan hebben alle ouder(s) een
intakegesprek met de leerkracht. Als er zorgen zijn rondom de zindelijkheid dan kan de
school de hulp van een schoolverpleegkundige inschakelen. Samen met u en de
schoolverpleegkundige maken we een plan en schakelen we eventuele hulp in. Als een kind
nog niet zindelijk is en wij besluiten samen dat het wel naar school kan, vragen wij ouders
om hun kind te komen verschonen als dat nodig is. School heeft hier niet de mankracht of
middelen voor. In samenwerking met de school-verpleegkundige kan de directie besluiten
om een kind nog niet te laten starten op school als het niet zindelijk is.

9.15 KLEDING MERKEN
Het voorkomt een hoop vergissingen en kinderleed als u de tassen, jassen, gymschoenen en
andere spullen van uw kind voorziet van de naam van uw kind. Ook de sleutelhanger van de
fietssleutels verdient in dit opzicht extra aandacht.

9.16 AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT

Wij proberen altijd eerst vervanging te regelen als een leerkracht door ziekte afwezig
is. Als er geen vervanger beschikbaar is, proberen wij het intern te regelen. Als dit niet
lukt, verdelen wij de kinderen over de andere groepen. Omdat hierdoor toch onrust in
school ontstaat, doen wij dit ten hoogste voor één dag. Mocht er gedurende een langere
periode geen vervangende leerkracht beschikbaar zijn, kunnen de kinderen van
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verschillende groepen op opeenvolgende dagen naar huis gestuurd worden. De ouders
worden hierover altijd schriftelijk geïnformeerd. Wij vangen de kinderen altijd vanaf de
eerste dag van afwezigheid van een leerkracht op. Voor die ouders die geen opvang kunnen
regelen wanneer kinderen onverhoopt naar huis gestuurd moeten worden, regelen wij
opvang binnen de school.

9.17 EET & DRINKBELEID
Op De Linde hanteren we een gezond eet- en drinkbeleid. We hebben dit beleid in
samenwerking met De Voedingsschool en onze ouders vastgesteld.
In dit beleid gaan we uit van een voedingsadvies wijzer. We gaan hierin uit van drie
categorieën waarbij we de vraag hebben gesteld: wat is gezond en wat is minder gezond?
GROEN = gezond voor school
ORANJE = bij uitzondering naar school
ROOD = NIET voor school
Via deze link komt u bij de advies wijzer: http://www.voedingsschool.nl/bo1.html
De leerkracht zullen dit beleid bespreken en zo nu en dan checken wat de leerlingen
meenemen naar school. We willen met dit beleid vooral informeren in plaats van
controleren.

9.18 ROOKVRIJ
Eigenlijk een overbodige mededeling, maar toch. Schoolgebouwen zijn rookvrije
gebouwen. Binnen het gebouw mag niet gerookt worden. De leerkrachten en ouders die
roken, doen dit buiten en zo veel mogelijk uit het zicht van de leerlingen. Tijdens
uitstapjes, excursies etc. vragen we ouders niet te roken. Deze activiteiten vallen onder
gewone lestijd en daarbinnen is roken verboden.

9.19 SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN
GGD
De Linde heeft regelmatig contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De doelstelling van de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst is het bevorderen en
beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van
jongeren van 4 tot 19 jaar. Iedere school kent een jeugdgezondheidsteam dat bestaat uit een schoolarts, een jeugdverpleegkundige en een
doktersassistente. Alle leerlingen van de groepen 2 worden door de schoolarts onderzocht.
De kinderen in de groepen 7 worden door de jeugd-verpleegkundige elk jaar onderzocht en
doorgesproken met de groepsleerkracht. Daarnaast worden leerlingen met problemen
besproken op verzoek van de leerkracht, ouders, huisarts of de schoolbegeleidingsdienst.
De jeugdverpleegkundige is voor beide locaties van de Linde: mevrouw Agnes Oldekamp.
Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek?
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Zit uw kind in groep 2 of 7 dan vragen wij aan u, ouder(s), twee vragenlijsten in te vullen.
Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld
van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Het gezichtsvermogen,
het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind wordt gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw
kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind
hierover een formulier mee naar huis.
De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het
voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle.
Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor.

LOGOPEDIE
In samenwerking met twee praktijken voor logopedie dragen wij zorg voor een preventieve
aanpak m.b.t. spraak-taal ontwikkeling van kinderen. We werken nauw samen met KlinkR
logopedie op De Essen en met Logopedie Oost op De Thij.
Voor meer informatie neemt u s.v.p. contact op met de groepsleerkracht van uw kind
en/of de interne begeleider van school.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Leesbevordering is belangrijk. Vandaar dat wij goede contacten onderhouden met de
bibliotheek. Op beide locaties hebben wij een eigen bibliotheek in samenwerking met de
bibliotheek Oldenzaal. Alle leerlingen ontvangen via school een lidmaatschap van de
bibliotheek en kunnen hiermee boeken lenen op school en in de bibliotheek.

STICHTING LEERGELD OLDENZAAL
In heel Nederland en dus ook in Oldenzaal en omgeving, zijn er steeds meer gezinnen voor
wie het niet haalbaar is om kinderen bij een club te laten sporten of op zwemles te laten
gaan. Zelfs de kosten die het naar school gaan met zich meebrengt (schoolreisje,
materialen, 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 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 Oldenzaal, Dinkelland of Losser;
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- 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.
De stichting werkt met vrijwilligers. Heeft u vragen over het werk van de Stichting
Leergeld Oldenzaal of wilt u een aanvraag indienen? U kunt hen bereiken op woensdag
van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u
uw naam en telefoonnummer inspreken en u wordt z.s.m. teruggebeld.

Telefoon:

06 - 22 830 996

Website:

www.leergeld.nl/oldenzaal

E-mail:

info@impuls-oldenzaal.nl

Postadres:

Postbus 100
7570 AC Oldenzaal

Op school zijn informatiefolders verkrijgbaar.

OVERIGE INSTELLINGEN

De Linde onderhoudt verder relaties met:
•

Mediant;

•

De muziekschool;

•

De Stichting Twentse Jeugdhuizen;

•

Stichting Impuls;

•

De politie;

•

ANWB;

•

Bureau Halt;

•

Kinderboerderij de Höfte;

•

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Oldenzaal;

•

De Stichting Metaal Electro die één keer per jaar voor groep 8 een ochtend
practicum techniek verzorgt;

•

Amnesty International;

•

Oxfam (Novib);
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•

Veilig Thuis/Jeugdbescherming;

•

Breedwijs de Thij;

•

Buitenschoolse opvang;

•

Saxion Hogeschool Edith Stein (lerarenopleiding);

•

ROC;

•

Saxion;

•

Expertis.

45

ADRESSEN
Jeugdbescherming Overijssel
Postadres:
Postbus 568, 8000 AN Zwolle
Telefoon: (088) - 856 78 00
E-mail: info@jbov.nl

Carint (Thuiszorg Centraal Twente)
De Matenstraat 51
7572 BV Oldenzaal
0541 - 288 500
Veilig Thuis Twente

Bornsestraat 5
7556 BA Hengelo
Geen spreekuren, kantoortijden van 9.00 tot 17.00 uur
info@veiligthuistwente.nl
0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Jarabee Jeugdzorg Twente
Wolter ten Catestraat 59
7551 HX Hengelo
074 - 2561900
Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs

Stichting Jeugdtandverzorging
Haaksbergerstraat 113
7513 ER Enschede
053 – 430 90 10
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Leerplichtambtenaar
Rita Wolbers
0541 – 588401
@ r.wolbers@oldenzaal.nl

12

INSTEMMING MR

De MR van OBS de Linde verklaart hierbij dat zij instemt met de schoolgids 2019-2020.

OBS De Linde
Locatie De Essen
Oosterikweg 1
7577 PL, Oldenzaal

Locatie De Thij
Zandhorstlaan 99
7576 VR Oldenzaal

Namens de MR,

Bert Lubbers
Voorzitter MR OBS de Linde

mr@obs-delinde.nl
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