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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van BS St. Stephanus
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
BS St. Stephanus
Pastoor Ossestraat 8
7627PL Bornerbroek
 0743841585
 http://www.stephanus.nl
 directie.stephanusbornerbroek@skot.nl

Schoolbestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 2.649
 http://www.skot.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marlon Oolderink

directie.stephanusbornerbroek@skot.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

219

2021-2022

Op de Stephanus zitten leerlingen die in Bornerbroek wonen en vanuit de Almelose wijk het Nijrees
komen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Openheid

Ontdekkend leren

Opbrengstgericht

Missie en visie
Wat beloven wij aan onze leerlingen en ouders?
Aan kind en ouders beloven wij:
•
•
•

een veilige leeromgeving;
kwalitatief goed onderwijs;
een open en eerlijke samenwerking.

Kind, wij beloven jou:
•
•
•
•

dat we oprecht ons best zullen doen om jou te begrijpen;
dat wij je ruimte geven om jezelf te kunnen zijn;
dat wij ons uiterste best doen om jou zoveel mogelijk te leren;
een fijne plek op school.

Ouders, wij beloven u:
•
•
•

dat uw kind gezien wordt;
dat we ons inzetten voor een optimale ontwikkeling van uw kind (sociaal-emotioneel en
cognitief);
dat wij u waar nodig hierbij betrekken.
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Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Ouders zijn voor ons:
•
•

gelijkwaardige gesprekpartners;
een belangrijke informatiebron.

Leerlingen zijn voor ons:
•
•
•

uniek;
een uitdagende drijfveer;
een inspiratiebron.

De omgeving is voor ons:
•

een omgeving waar het ontdekkend en onderzoekend leren een belangrijke plaats innemen.

Waar staan we voor?
•
•

wij geloven in ieder kind;
wij vinden dat ieder kind telt.

Identiteit
Wij zijn een katholieke basisschool met ruime aandacht voor waarden en normen. We hopen dat onze
school ervaren wordt als een gemoedelijke, toegankelijke school, waarin kinderen leren geven en
nemen, leren samenwerken en hulpvaardigheid tonen; een school waar iedereen zich welkom voelt.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de onderbouw besteden wij veel tijd aan samen spelen, bewegen, ervaren en ontdekken. Wij werken
in deze groepen met betekenisvolle thema's. In de thema's komen de doelen op het gebied van taal en
rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, creativiteit en muzikale vorming aan bod.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De vakken taal, lezen en rekenen vinden wij heel belangrijk. Deze vakken vormen de basis voor ons
onderwijs. Wij houden ons qua tijdsbesteding aan het advies wat de methodes geven. Taal en rekenen
bestrijken ongeveer de helft van de onderwijstijd. Daarnaast besteden wij onze onderwijstijd aan:
- Bewegingsonderwijs;
- Wereldoriëntatie;
- Creatieve vorming;
- Engels;
- Burgerschap;
- Levensbeschouwing.

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Schooltuinen

Het team

Naast de vakleerkracht werken er 24 leerkrachten en 4 onderwijsondersteuners op de Stephanus.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Het is soms moeilijk om bij afwezigheid van leerkrachten een invaller te vinden. Wanneer we geen
vervanging kunnen krijgen, proberen we het eerst intern op te lossen. Lukt dit niet, dan voegen wij de
eerste dag groepen samen. Een volgende dag moet u zelf voor opvang zorgen. Gelukkig komt dit bijna
nooit voor.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Human Kind, met locatie Sam en Lot.
De peuteropvang "Sam en Lot" is in de school.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Doelen in het schoolplan
We werken o.b.v. Helder onderwijsadvies aan Opbrengst gericht Passend Onderwijs.
Hierbij worden interventies ingezet waar nodig om opbrengsten te verhogen.
Daarnaast is het onderzoekend en ontdekkend leren speerpunt.

Hoe bereiken we deze doelen?
Het doelen zijn vastgelegd in het onderwijsplan.
Het borgen gebeurt cyclisch (Handelings Gericht Werken).

7

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Op de Stephanus zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit het door de ouders
aangevraagde persoonsgebonden budget(PGB), zijn individuele begeleiders werkzaam met hen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Het team kijkt naar de ondersteuningsbehoeften van kinderen. We stemmen de scholing hierop af
waar het kan.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Dyslexiespecialist

•

Intern begeleider

•

Rekenspecialist

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Taalspecialist

•

Logopedist

Er zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op verschillende terreinen.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

8

•

In je Sas trainers

Ook op sociaal emotioneel gebied zijn geschoolde leerkrachten aanwezig.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

M.b.t. gedrag, werkhouding en taakaanpak kan de inzet van de Intern begeleider, maar ook de
orthopedagoog gevraagd worden.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Fysiotherapeut

•

Logopedist

De kinderfysiotherapeut en de logopediste screenen en ondersteunen kinderen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Pedagogisch educatief professional

Kinderen met Syndroom van Down of een spierziekte hebben persoonlijke begeleiders bekostigd
vanuit PGB.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de Stephanus werken we met de Gouden en Zilveren weken om het pedagogische klimaat te
optimaliseren en ieder kind zich bij elke leerkracht veilig voelt om hulp te vragen.

Sociale en fysieke veiligheid
9

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De monitoring wordt door de groepen 6, 7 en 8 anoniem ingevuld,

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Ikink

christineikink@skot.nl

anti-pestcoördinator

Wilmink

karenwilmink@skot.nl

vertrouwenspersoon

Ikink

christineikink@skot.nl

vertrouwenspersoon

Wilmink

karenwilmink@skot.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De ouderbetrokkenheid op school is groot. Veel ouders helpen mee bij allerlei activiteiten of hebben
zitting in de MR of OR om daar mee te denken en praten over allerlei schoolzaken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
- Ouders krijgen wekelijks via de "Klasbord"app berichten van de leerkrachten van hun kind(eren);
- Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat er problemen ontstaan die niet zomaar even kunnen worden opgelost.
Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen dan een beroep doen op de contactpersoon van onze
school, Christine Ikink. U kunt haar bereiken op school. De contactpersoon kan hulp bieden op de
volgende probleemgebieden: problemen van leerlingen, waarover ze niet met hun leerkracht kunnen of
durven praten; machtsmisbruik op school tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en
leerkrachten, tussen leerkrachten onderling en tussen school en ouders; machtsmisbruik of onmacht
binnen het gezin, zoals kindermishandeling of seksueel misbruik.
De werkwijze van de contactpersoon is als volgt: de betrokkene legt het probleem zo duidelijk mogelijk
uit aan de contactpersoon; de contactpersoon en de betrokkene bespreken samen de te nemen
stappen; de contactpersoon bewaart alle informatie in een dossier op een veilige plaats; er wordt geen
informatie aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; zo nodig roept
de contactpersoon externe deskundigheid in; als het probleem is verholpen wordt dat in een afsluitend
gesprek bevestigd. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs [GCBO]. De
klachtenregeling is te vinden op de site van het schoolbestuur www.skot.nl. Ook heeft de stichting een
vertrouwenspersoon, dit is mevr. Lidy Lentfert (06-15474067) info@lidylentfert.nl.

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Kindertelefoon 0800-0432.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

11

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Medezeggenschapsraad
Op de Stephanusschool bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Minimaal vier keer per
jaar vindt er overleg plaats tussen de MR en de directeur. De medezeggenschap is van belang voor het
borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Bij de wet is geregeld dat inspraak van ouders en van
personeel plaatsvindt door middel van de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De directeur informeert de MR ten aanzien van het schoolbeleid.
Oudervereniging
De oudervereniging van de school is een vereniging van ouders van kinderen die op school zitten. Alle
ouders worden geacht lid te worden van de oudervereniging, tenzij men zich schriftelijk afmeldt, met
opgave van reden. De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage per kind. De oudervereniging stelt
samen met de ouders de hoogte van deze bijdrage vast. Met die ouderbijdrage worden zaken mogelijk
die niet vallen onder het normale schoolbudget zoals een sportdag, Sinterklaas, carnaval, schoolreisje,
etc. De ouderraad beslist dan ook over de besteding van de ouderbijdrage. De administratie en het
innen van de ouderbijdrage is in handen van de penningmeester van de ouderraad. Op de
schoolkalender staan de kosten per leerling vermeld. De ouderraad en de schoolleiding vergaderen
gemiddeld acht keer per jaar. Alle ouderraadsleden zijn tevens als klassenouder gekoppeld aan een
groep. Hierdoor is contact van ouder tot ouder laagdrempelig. Voor meer informatie zie schoolwebsite
www.stephanus.nl

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Inrichting speelplein.

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Voor de meesters- en juffendag wordt (op vrijwillige basis) een euro per kind ingezameld, zodat er een
gezamenlijk cadeautje kan worden gegeven.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is, kunt u 's morgens bellen naar school. 074-3841585 of de leerkracht een
berichtje sturen via de Klasbord-app.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via de leerkracht of directie kunt u een verlofformulier aanvragen.

4.4

Toelatingsbeleid

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school, dan kunt u een afspraak maken om kennis te
maken.

4.5

Schooltuin

De leerlingen van groep 6 hebben ieder jaar hun eigen schooltuin.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Naast de methode gebonden toetsen worden de CITO- toetsen twee keer per jaar afgenomen in de
groepen 3 t/m 8
De onderbouw werkt met "Onderbouwd". De leerlingen worden gevolgd via dit observatievolgsysteem.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
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voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,0%

BS St. Stephanus

96,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
61,0%

BS St. Stephanus

62,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (52,1%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

In groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven.
Begin groep 8 wordt de NIO- toets afgenomen.
In februari wordt het definitieve schooladvies gegeven dat door de leerkrachten, intern begeleider en
directeur bepaald wordt.
Bij een hogere CITO Eindtoets, wordt in overleg met ouders, het advies bijgesteld .
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,3%

vmbo-b / vmbo-k

17,4%

vmbo-k

8,7%
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vmbo-k / vmbo-(g)t

13,0%

vmbo-(g)t

13,0%

vmbo-(g)t / havo

8,7%

havo

21,7%

havo / vwo

4,3%

vwo

8,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

veiligheid

jij mag er zijn

wij geloven in je

Iedereen moet zich veilig voelen om te zijn wie hij/zij is.
Met vragen mag je bij iedere leerkracht komen en samen helpen we jou om problemen oplossen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De leerkrachten die in de werkgroep sociaal- emotionele ontwikkeling zitten, brengen 6 keer per jaar
verschillende facetten onder de aandacht.
Speciaal de Goeden en Zilveren Weken geven zij vorm, zodat schoolbreed het pedagogisch klimaat
optimaal is.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:00

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: 12.30 uur voor groep 2 t/m 4

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human Kind, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human Kind, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders kunnen gebruik maken van de
mogelijkheden die Human Kind biedt.

18

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2022

21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

07 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023

03 maart 2023

Pasen

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

26 april 2023

05 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinkstervakantie

29 mei 2023

02 juni 2023

Kampweek is groep 1 en 2 vrije

26 juni 2023

30 juni 2023

Zomervakantie

21 juli 2023

02 september 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Directie

Dag(en)

Tijd(en)

ma t/m vr

08:00-17:00 uur

We starten het schooljaar met kennismakingsgesprekken. Hierbij is ook uw kind aanwezig. Dan wordt
bepaald hoe verdere contacten gedurende het schooljaar plaatsvinden.
Denk aan telefonisch, per mail, via Klasbord of fysiek na een aantal weken.
In de periode februari maart, vinden rapportgesprekken plaats met alle ouders.
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