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Voorwoord  

 

Voor u ligt de schoolgids van de Oecumenische Basisschool Ichthus. Door middel van deze gids willen 

we ons graag aan u voorstellen. 

 

Deze schoolgids is bedoeld voor iedereen die informatie over onze school wenst. Misschien bent u op 

zoek naar een goede school voor uw kind. Met deze schoolgids willen wij uw interesse wekken en 

duidelijkheid geven. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen 

in kwaliteit. Dat maakt kiezen niet eenvoudig.  

In deze schoolgids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we 

de kwaliteit ieder jaar weer proberen te verbeteren. 

Misschien behoort u tot de groep ouders die al een kind bij ons op school heeft. We weten dat de 

schoolgids ook dan waarde heeft. Waarde als naslagwerk en informatiebron.  

 

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met ouders en team.  

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen 

of suggesties heeft, vertel het ons! 

 

Voor meer informatie en veel foto’s verwijzen we u naar onze website: www.ichthusmarkelo.nl   

Laat het schooljaar 2014-2015 een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen! 

  

Met vriendelijke groeten namens het team, 

  

Michèle Kraal 

Directeur 

 

 

 

Oecumenische Basisschool Ichthus 
          J. Ooststraat 13 

    7475 CX Markelo 

  0547-361885 

info@ichthusmarkelo.nl 
www.ichthusmarkelo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ichthusmarkelo.nl/
http://www.ichthusmarkelo.nl/
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1. Stichting MarCanT Onderwijs 
In september 2010 is de naam van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Centraal Twente veranderd 

in stichting MarCanT onderwijs. Tien scholen in Borne, Delden, Goor, Hengelo en Markelo, vormen 

samen MarCanT. De doelstelling is de instandhouding van het christelijke onderwijs in genoemde 

plaatsen. De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding ligt bij 

enkele managers die samen de Raad van Beheer vormen. De Raad van Toezicht vergadert één maal 

per maand. 

 

De Stichting beschikt over een eigen website: www.marcantonderwijs.nl   

Vanuit deze website kunt u ook de website van onze school bereiken www.ichthusmarkelo.nl   

 

De directeur, Michèle Kraal, is aanwezig bij de vergaderingen van de Directie Raad. Dat is de 

vergadering waarin de Raad van Beheer overlegt met de schooldirecties. Tevens woont zij de 

vergaderingen van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marcantonderwijs.nl/
http://www.ichthusmarkelo.nl/
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2. Een eerste kennismaking 

 

2.1 Ons onderwijs 

Die vraag valt eigenlijk alleen maar te beantwoorden door een kijkje in de klas te nemen. Daarvoor is 

o.a. de Open Dag en de Guppydag bedoeld. Maar u kunt het hele jaar door een afspraak maken voor 

een intake gesprek. Wij kunnen u dan rustig alles over onze school vertellen en het een en ander 

laten zien. Ook is het mogelijk om uw kind eens mee te laten draaien in een klas. Neemt u daarvoor 

even contact op met school. Voor diegenen die zich graag verdiepen in de theoretische 

achtergronden van het onderwijs, zullen we hieronder proberen een portret te schetsen van ons 

onderwijs. 

 

2.2 Levensbeschouwing 

Basisschool Ichthus valt onder de Stichting MarCanT onderwijs. 

De hiertoe behorende scholen zijn open scholen. Dat wil zeggen: Iedereen is welkom.   

Onze identiteit brengen we in praktijk door met aandacht en zorgvuldigheid met elkaar om de gaan. 

We streven ernaar iedereen tot zijn recht te laten komen met respect voor elkaars ‘anders-zijn’. 

Ouders zijn vrij of ze wel of niet de identiteit onderschrijven, maar wel wordt verwacht dat ze deze  

respecteren. 

 

We maken gebruik van de methode Trefwoord.  

Iedere dag beginnen we met een gedicht, lied, verhaal of Bijbelverhaal als dagopening.    

Verschillende thema’s komen ieder schooljaar aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en 

ervaringswereld van kinderen (bijvoorbeeld: ”Wie ben ik?”), bij actuele ontwikkelingen en 

vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: geweld).We vinden het belangrijk de vieringen van 

het jaar, zoals: Advent, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren samen vorm te geven en te beleven. 

Kerstfeest is meer dan alleen maar cadeautjes onder de boom, daar hoort ook het kerstverhaal bij. 

De kinderen op onze school die naar de Rooms Katholieke kerk gaan kunnen meedoen met de 

projecten voor communie en vormsel. 

 

2.3 Belangrijke uitgangspunten 

Wij als team willen voor elk kind een veilige en liefdevolle omgeving creëren, waarin het 

gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien.  

Wij nemen de mogelijkheden en kwaliteiten die elk kind heeft als basis voor ons handelen.   

Wij vinden het belangrijk kinderen te leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en 

veraf.  Bovendien vinden we het belangrijk kinderen te leren de maatschappij en de medemens open 

tegemoet te treden, zonder vooroordelen. 
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Meervoudige Intelligentie 

Een deel van ons onderwijs, met name wereldoriëntatie, wordt gegeven volgens het principe van 

Meervoudige Intelligentie. Dat wil zeggen dat wij in het onderwijs uitgaan van 8 intelligenties die in 

een kind in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Met intelligenties bedoelen wij de 

vaardigheden die het best bij het kind passen om tot leren te komen. Zo is het ene kind heel talig en 

het andere kind meer rekenkundig, houdt het ene kind van de natuur en het andere meer van 

muziek. De een wil graag zelf dingen uitzoeken en de ander wil liever samenwerken. Zo is ieder kind 

op een bepaalde manier knap: 

- Doe-knap 

- Kijk-knap 

- Samen-knap 

- Ik-knap 

- Getal-knap 

- Muziek-knap 

- Taal-knap 

- Natuur-knap  

 

Kinderen leren herkennen wat hun intelligenties zijn en hoe zij deze kunnen inzetten tijdens het 

eigen leren en het leren van anderen. Tijdens de thema’s waaraan gewerkt wordt, bereiken we op 

deze manier een grotere betrokkenheid en motivatie bij kind en leerkracht. De keuzevrijheid wordt 

gestimuleerd. Op de lange termijn ontstaat een hoger leerrendement en het kind leert omgaan met 

presentatievaardigheden. Resultaten en leerprocessen worden aan elkaar gepresenteerd en met 

elkaar besproken. Zo leren kinderen van en met elkaar. 

Van tevoren zijn per thema duidelijke doelen vastgesteld. Elk kind moet aan die doelen voldoen en 

wordt daarop ook getoetst. Elk thema gaat uit van een aantal leervragen die bij de start van het 

thema opgehangen worden bij de themamuur en thematafel. Deze vragen staan het hele thema 

centraal en aan het eind van het project kan ieder kind de vragen beantwoorden.  

Meer informatie over de werkwijze van meervoudige intelligentie op onze school vindt u in een 

aparte folder, die ook op de website van onze school staat. 

 

Teamroldynamieken 

We gaan ervan uit dat daar waar in teamverband wordt gewerkt, mensen verschillende teamrollen 

hebben. Zij gaan op verschillende manieren met uitdagingen en problemen in een groep om. We 

kennen in het totaal 8 teamroldynamieken. Al deze teamroldynamieken zijn even waardevol voor 

een team. De teamleden kennen elkaars teamroldynamieken en weten van elkaar waar hun kracht 

ligt. Hierdoor weten we van elkaar wat de reactie is op bepaalde situaties en wie we voor een 

bepaalde taak het beste in kunnen zetten. Dit maakt ons tot een sterk team dat elkaar waardeert.  

We kijken ook vanuit de teamroldynamieken naar de kinderen en leren zo begrijpen waarom een 

kind zo reageert als het reageert. 

Uitgaan van Meervoudige Intelligentie en Teamroldynamieken leidt tot onze volgende visie op 

onderwijs. 

 



Basisschool Ichthus 
  Schoolgids 2014-2015 
 

 8 

2.4 Visie op onderwijs  
Onze ideologie 

 Wij geloven dat ieder teamlid vanuit zijn eigen teamrol de organisatie kan versterken. 

 Wij geloven dat ieder kind vanuit zijn eigen intelligenties een bijdrage kan leveren aan het 

ontwikkelen van kennis. 

Onze visie 

 Elk teamlid heeft 1 of meer sterk ontwikkelde teamroldynamieken die een bijdrage leveren 

om onze school optimaal te laten functioneren. 

 Elk kind bezit 1 of meerdere intelligenties die het in kan zetten om kennis tot zich te 

nemen. 

Onze missie 

 Het team weet van elkaar welke teamroldynamiek we hebben en zet deze op de juiste 

manier in. 

 We maken de intelligenties van de kinderen zichtbaar en gebruiken deze om kennis over te 

dragen. 

Ons kenmerk 

 Wij geloven in de persoonlijke kracht van elk kind. Bij ons ontdekt het kind wie het is, wat 

het kan en wat het wil en wat het hier in kan betekenen voor anderen. 

 Wij waarderen elkaar om onze teamroldynamiek en intelligentie 

Onze kernwaarden 

 Vertrouwen schenken Bovenaan staat de veiligheid van het kind en het teamlid. Deze 

moeten zich geborgen voelen in een omgeving waar talenten maximaal tot ontplooiing 

komen. 

 Ontplooiing (Meervoudige intelligenties) We geloven in meervoudige intelligenties. Niet elk 

kind is even cognitief onderlegd, maar heeft wel sociale en emotionele intelligenties. 

 Verwondering (respect) We hebben grote waardering voor de opvattingen, kwaliteiten en 

competenties van elkaar en van onze leerlingen. 

 Betekenisvol (richting en betekenis aan waarden) Betekenisvol zijn voor jezelf en de ander 

is onze manier van leven.  

Onze ambities 

 Wij willen een school zijn waar kinderen zich volledig ontplooien op hun eigen unieke 

manier. 

 Onze ouders zullen de school kennen als een school waarbij hun kind zich volledig 

ontwikkelt op de wijze die bij hem past.  

 Onze leerlingen zijn betekenisvolle mensen.  

 Onze teamleden zijn mensen die het talent van alle leerlingen kennen en alles op alles 

zetten om dit naar boven te halen. 

 

Hoe is dat terug te zien? 

We geven geen ruimte aan pestgedrag op school en de omgeving, organisatie en instructie is zo 

ingericht dat iedereen zich geborgen en betekenisvol voelt. We weten als team elkaars 

teamroldynamieken en herkennen hierin elkaars kwaliteiten. We werken volgens het principe van 
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Meervoudige Intelligentie. Elk kind krijgt volop de gelegenheid zijn specifieke talenten te 

presenteren. Enkele praktische kenmerken: 

- Een stimulerende interactie van leerkracht tot leerling. Leerkrachten tonen oprechte 

belangstelling voor (de prestaties van) de kinderen gebaseerd op positieve verwachtingen en 

vooruitgang. 

- Heldere einddoelen en tussendoelen voor vakken en vaardigheden, waarbij de weg 

waarlangs de leerlingen de doelen bereiken gedifferentieerd kan zijn naar tempo en 

leerroute. 

- Werkvormen die de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. De leerlingen krijgen 

d.m.v. organisatie en werkvormen de gelegenheid te oefenen met: kiezen van taken, tempo 

waarin wordt gewerkt, zelf verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten. 

- Afwisseling in werkvormen. Hierdoor zorgen leerkrachten ervoor dat verschillende leerstijlen 

aan bod komen, dat de verschillende aspecten van intelligentie worden geprikkeld en dat 

eentonigheid wordt voorkomen. 
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3. Wie werken er op onze school? 
De Oecumenische Basisschool Ichthus staat sinds augustus 1971, in Markelo. Er werken op dit 

moment zestien personeelsleden. Een directeur, een intern begeleider, groepsleerkrachten, een 

vakleerkracht bewegingsonderwijs en een conciërge. Op de teldatum 1 oktober 2014 zitten er 118 

leerlingen op onze school. 

 

3.1 De leerkrachten stellen zich voor 

Hoi allemaal, ik ben Michèle Kraal. Samen met mijn man Robert en mijn zoon Juno woon ik in 

Eibergen. Juno is 5 jaar en zit in groep 2. Vanaf het schooljaar 2014-2015 ben ik directeur van 

Basisschool Ichthus. Ik ben op maandag, woensdag en donderdag op school. Als ik vrij ben, doe ik 

graag leuke dingen met Juno en Robert. Fietsen, sporten, lezen, koken en muziek luisteren vind ik 

leuk om te doen. Ik spreek ook graag af met vrienden. Hopelijk zie ik je bij ons op school!  

 

Hallo allemaal, mijn naam is Marlein Reurink. Ik werk al weer ruim 12 jaar met heel veel plezier op 

de Ichthus. Ook dit jaar ben ik weer op de maandag en dinsdag te vinden in groep 0/1. Naast mijn 

werk op school ben ik ook moeder van drie kinderen, Jesse van 9 en Maartje en Jasmijn van 6 jaar. 

Ik ben getrouwd met Herbert en we wonen op de Esch in Markelo. In mijn vrije tijd zing ik bij het 

gospelkoor Enjoy, lees ik veel, kook ik graag en knutsel ik viltpoppetjes. Tot ziens in de kleutergroep 

of bij een andere gelegenheid op onze school!  

 

Hallo, ik ben Tineke Zandvoort. Ik woon samen met mijn man Jan en zoon Jan-Willem in Markelo.   

(tussen Goor en Diepenheim) Jan-Willem is 16 jaar. Ik houd van tuinieren en lezen. Samen met 

Marlein werk ik dit jaar weer in groep 0/1  op woensdag, donderdag en de vrijdagochtend. Dit wordt 

al weer mijn tiende jaar op de Ichthus. Tot ziens in groep 0/1. 

 

Spannend, naar een nieuwe plek om te werken! Net zo spannend als voor de kinderen en de ouders 

vond ik het hoor. Allemaal nieuwe gezichten, hoe zou het gaan? Het waren heel fijne eerste 

werkdagen in Markelo. Heerlijk die kinderen die je, sommigen na een kleine aarzeling, zo open 

tegemoet treden zoals ze zijn. In de groep heb ik al wel iets verteld over mezelf. Mijn naam is Wilma 

Koop. Ik ben geboren in Neede en woon al héél lang in Oldenzaal waar ik ook altijd heb gewerkt. Op 

de dagen dat ik niet werk op school vind ik het heerlijk om in de natuur te zijn, vaak samen met mijn 

partner Henry. Werkend in onze tuin, wandelend of hardlopend over de Tankenberg of elders in de 

wereld. Ik houd van lezen en koken. Daarnaast ben ik nog yogalerares en geef ik een keer per week 

aan volwassenen les. Ik hoop nog veel te kunnen genieten samen met jullie kids; de eerste week was 

al veelbelovend! 

 

Mijn naam is Inge Hengeveld en samen met juf Wilma sta ik dit schooljaar voor groep 2. De 

afgelopen jaren heb ik op de Klim-op in Oldenzaal gewerkt en op de Rank in Hengelo. Hier heb ik 

verschillende functies gehad, waaronder leerkracht, intern begeleider en directeur. Samen met 

Bastian woon ik in Eibergen, waar ik ben geboren en getogen. In mijn vrije tijd speel ik graag toneel 

en ik ben begonnen met gitaarles, wat me overigens nog niet meevalt. Aan het eind van dit 
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schooljaar wil ik in de klas een liedje kunnen spelen op mijn gitaar, dus ik doe mijn best! Ik heb zin in 

het komende schooljaar en kom u vast een keertje tegen. 

 

Hoi, ik ben Willemiek Lindeboom-Bosma en het komende jaar geef ik samen met Rita les aan groep 

3.  Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig op school en draai ik groep 3. Dit wordt het 

10e jaar dat ik met veel plezier op de Ichthus werk. Vooral het werken met projecten spreekt mij erg 

aan. Ik woon in Den Ham en ben getrouwd met Rick. Dit jaar is onze dochter Imke geboren. In mijn 

vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, creatief bezig te zijn en om gezellige dingen te doen met Rick en 

Imke of vriendinnen. 

 

Ik ben Rita Overmaat-Eilerts, getrouwd met Han Overmaat. We hebben drie kinderen: Yvonne, Ellen 

en Bart-Jan. Ik werk al heel wat jaren op de Ichthus en heb in alle groepen les gegeven. Dit jaar geef 

ik samen met Willemiek les in groep 3. U kunt mij hier vinden op donderdag en vrijdag. Op woensdag 

sta ik voor groep 6. Ik houd van lezen en vind tennis een leuke sport om te doen en om naar te 

kijken. Tot ziens op onze school. 

 

Ik ben Hermien Ganzevles -Overvelde, getrouwd met Alfons. We hebben een tweeling Mart en 

Lisan. Zij zijn inmiddels 19 jaar oud. Ik heb in verschillende groepen lesgegeven. Dit jaar krijg ik groep 

4/5 onder mijn hoede samen met marieke. In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, wandelen , fietsen en 

tuinieren. 

 

Hallo! Mijn naam is Marieke Snippe en ik loop dit jaar mijn LIO-stage op de Ichthus. Ik zit nu in het 

vierde jaar van mijn opleiding, ik studeer aan de Pabo in Hengelo. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk 

om piano te spelen of een boek te lezen. Afgelopen week mocht ik beginnen in groep 4/5 waar ik het 

komende jaar op donderdag en vrijdag mag stagelopen. Het lijkt me super en heb er heel veel zin in! 

 

Ik ben Jeannette Weener. Met veel plezier werk ik alweer drie jaar op de Ichthus. Afgelopen jaar heb 

ik samen met juf Nienke groep 6 gedraaid en komend schooljaar ga ik weer met juf Nienke groep 6 

doen. Dan werk ik op de donderdag en vrijdag. Ik woon in Hengelo, samen met mijn man Jan en zoon 

Elmar. Mijn andere twee kinderen Mirka en Joran wonen in Enschede. Ik houd van wandelen, fietsen, 

tuinieren, koken, maar vooral van lekker eten. 

 

Mijn naam is Nienke Vunderink. Het is al weer mijn vierde jaar op “ de Ichthus”. Dit jaar ga ik werken 

in groep 6 en daar heb ik heel veel zin in! Ik woon met mijn man Erik en mijn zoon Hielke in Enschede   

Ik vind het heerlijk om thuis te zijn, maar ik ga ook graag op vakantie  om o.a. steden te bezoeken, te 

winkelen en lekker te eten. Nu onze zoon wat ouder is, willen we ook wat meer verre reizen gaan 

maken. Naast hardlopen, werken in de tuin en eten met vrienden, knutsel ik graag. En vooral in de 

vakanties lees ik graag een goed boek. 

 

Mijn naam is Marijke Bakker–Spaans. Het komende schooljaar ga ik samen met Saskia groep 7/8 

lesgeven. Ik ben getrouwd met Reinier, woon in Lochem, heb 4 kinderen en inmiddels ben ik oma van 
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3 heerlijke kleinkinderen. Ik wandel en fiets graag in mijn vrije tijd. Verder houd ik erg van zwemmen. 

En ik ga erg graag op vakantie!  

 

Mijn naam is Saskia van Ulsen en ik ben 26 jaar oud. Ik woon in Haaksbergen. Dit schooljaar werk ik 

in groep 7/8 op de donderdag en de vrijdag. Op maandag en dinsdag werk ik in Hengelo op de 

Kuyperschool. Daar geef ik les aan groep 5. Buiten mijn werk om vind ik het leuk om creatief bezig te 

zijn.  Tevens geniet ik van mijn sport dansen. Ik dans bij de Haaksbergse Revue waarmee we om de 

twee jaar optreden. Ook dans ik bij een dansschool. Naast mijn werk en hobby's volg ik op dit 

moment de studie Toegepaste Psychologie aan het NTI te Leiden. Ik heb ontzettend veel zin om dit 

jaar op de Ichthus te komen werken! We maken er een mooi schooljaar van.  

 

3.2 Groepsformatie 

 

groep Aantal Maandag Dinsdag Wo mo Donderdag Vrijdag 

morgen 

Vrijdag 

middag 

0/1 17+ Marlein Marlein Tineke Tineke Tineke  

2  14 Wilma Wilma Wilma Inge Inge  

3 20 Rita Rita Willemiek Willemiek Willemiek Willemiek 

4/5 20 Hermien Hermien Hermien Marieke Marieke Marieke 

6 19 Nienke Nienke Rita Jeannette Jeannette Jeannette 

7/8 28 Marijke Marijke Marijke Saskia Saskia Saskia 

 

Groep 0/1 is de instroomgroep. 

Juf Inge heeft op woensdag tijd als Intern Begeleider 

Juf Michèle doet op maandag, woensdag en donderdag directietaken.  

 

 

 

 



Basisschool Ichthus 
  Schoolgids 2014-2015 
 

 13 

4. Wat leert mijn kind? 
Op de Ichthus willen we een goed evenwicht vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van 

de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal 

en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen de kinderen op de Ichthus zo 

aangeboden dat het precies bij het niveau van het kind past. 

 

4.1 Naar school 

De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of dagopvang 

geweest. We vinden het belangrijk om de overgang naar basisschool zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen.  

Maar we willen ook graag aansluiten bij de aanpak en de ervaringen van de voorschoolse opvang.  

Bij de voorschoolse opvang in de Hof van Twente wordt voor elk kind een overdracht formulier 

ingevuld. De inhoud is met de ouders bij het afscheid besproken. Bij inschrijving op onze school 

vragen wij naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem.  

Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind. Daarnaast komt de leerkracht van groep 1 

van te voren altijd bij u op huisbezoek voordat uw kind voor het eerst bij ons op school komt. Met al 

die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat uw kind precies de goede begeleiding te 

geven. 

 

4.2 Groep 1 en 2 
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het schoolgaan. Er is veel aandacht voor 

gewoontevorming, samen spelen en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Wanneer de kinderen 

ouder worden neemt de vrijblijvendheid af. Oudste kleuters krijgen naast het vrije spel allerlei 

gerichte activiteiten die voorbereidend zijn voor het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

Tegelijkertijd leren ze zelfstandig om te gaan met materiaal en planning. 

De schooldag begint en eindigt in de kring. Ook werkt de leerkracht regelmatig met groepjes in de 

kring. De kinderen spelen in hoeken zoals de huishoek, bouwhoek, computerhoek, zand- watertafel, 

ontdekhoek en de leesschrijfhoek. Elke dag staat er een beweging les op het rooster. Soms in het 

speellokaal, soms op het schoolplein. 

De Wet Primair Onderwijs gaat er vanuit dat leerlingen in principe binnen een tijdvak van acht 

aaneensluitende jaren de basisschool doorlopen. Dit houdt in dat onderbouw instromers die tussen 

de zomervakantie en 1 januari geboren zijn, beschouwd worden als leerlingen van groep 1. Deze 

instromers gaan het jaar daarop naar groep 2 tenzij de groepsleerkracht en de directie een verlengde 

kleuterperiode adviseren. Een besluit tot verlengen of doorstromen wordt altijd in overleg met 

ouders genomen. We kijken daarom aan het eind van elk schooljaar, volgens een vaste procedure, 

naar elk kind individueel of het qua ontwikkeling door kan gaan naar groep 2. Of dat het voor het 

kind beter is om nog meer ervaring op te doen in groep 1.  

We vinden het belangrijk dat kinderen zich voldoende kunnen ontwikkelen in de kleutergroepen, 

zodat groep 3 succesvol kan worden doorlopen. 

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben naast de vrije woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij. 
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4.3 Groep 3 en 4 
Vanuit het kiesbord met taal-/leesactiviteiten proberen we kinderen geschreven taal actief te laten 

gebruiken als 'praten op papier'. Kinderen schrijven bijvoorbeeld woorden bij een tekening. Later 

schrijven ze verhalen of gedichten. Zo zorgen we ervoor dat geschreven taal betekenis krijgt en dat 

kinderen behoefte krijgen geschreven taal te gebruiken. 

We accepteren daarbij dat ieder kind op een eigen niveau presteert. We bieden kinderen activiteiten 

aan, die het mogelijk maken het volgende stapje in de ontwikkeling te nemen. We stimuleren daarbij 

constant en wachten niet zomaar de ontwikkeling van het kind af. Observatie is  

hierbij erg belangrijk. 

Later in groep 3 en zeker in groep 4 wordt meer vanuit de boeken gewerkt. Aan de orde komen 

rekenen, taal, lezen en schrijven. Iedere dag werken de kinderen van groep 3 met het kiesbord. Dit 

zijn ze vanuit groep 1 en 2 gewend. De activiteiten zijn hierbij: tekenopdracht, computeren, 

rekenactiviteiten,  taalactiviteiten, bouwhoek, gezelschapsspelletjes, constructiemateriaal of een 

handvaardigheid opdracht.  Hiervoor leren de kinderen te werken met een kiesbord, waardoor 

zelfstandigheid en leren plannen worden bevorderd. In groep 3 wordt het kiesbord langzamerhand 

vervangen door de weektaak. In groep 4 wordt niet meer met het kiesbord gewerkt, maar direct 

vanaf het begin van het jaar alleen maar de weektaak aangeboden   

                     Lessentabel groep 3 t/m 4 gemiddeld aantal uren per 

                     Taal/lezen: 8 uur 

                     Rekenen:  5 uur 

                     Schrijven : 2 uur 

                     Wereldoriëntatie: 1 uur 

                     Verkeer: 0.25 uur 

                     Expressievakken: 2 uur 

                     Lichamelijke oefening: 1 uur 

                     Reistijd/omkleden: 1 uur 

                     Levensbeschouwing: 1.5 uur 

                     Pauzes: 1.25 uur 

In de groepen 1 t/m 4 gaan de kinderen gemiddeld over 4 jaar ongeveer 930 uur naar school.  

 

4.4 Groep 5 t/m 8 
Ook in de groepen 5 t/m 8 proberen we afwisseling in de werkvormen te brengen. Zo werken de 

kinderen soms klassikaal, soms in kleine groepjes en soms individueel. Soms kunnen de kinderen zelf 

kiezen in welke volgorde de verplichte opdrachten worden gemaakt en welke keuze opdrachten 

worden gedaan. Naast rekenen, taal en alle andere vakken, houden de kinderen ook 

boekbesprekingen en spreekbeurten. Vanuit het idee van de meervoudige intelligentie doen de 

kinderen veel aan projectwerk. De kinderen werken met de computers op het computereiland. De 

computer wordt gebruikt als middel om met leerstof te oefenen en teksten te schrijven en 

informatie op te zoeken. Ook leren de kinderen te werken met internet, powerpoint en e-mail. We 

gaan uit van een lessentabel van 25¾ uur per week. Globaal is het aantal uren als volgt te verdelen: 

Lessentabel groep 5 t/m 8: gemiddeld aantal uren per week 

Taal/lezen: 6 uur 
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Rekenen: 5 uur 

Schrijven : 1 uur groep 5 

Engels (7/8): 0.75 uur 

Wereldoriëntatie: 3.75 uur 

Computeronderwijs: 0.50 uur 

Verkeer: 0.75 uur 

Expressievakken: 1,50 uur 

Lichamelijke oefening: 1,50 uur 

Levensbeschouwing: 1 uur 

Pauzes: 1.25 uur 

Met de kinderen van groep 8 wordt veel gesproken over de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Engels wordt vanaf groep 7 gegeven. In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen gemiddeld 965 uur 

naar school. Waarmee we voldoen aan de wettelijke eis. 

 

4.5 De vakken nader bekeken 

Zintuiglijke en motorische ontwikkeling 

Bij de zintuiglijke ontwikkeling willen we bereiken dat de kinderen kunnen waarnemen (auditief en 

visueel), herkennen en benoemen van kleur, klank, soort, vorm, gewicht enz. 

Bij het ontwikkelen van de motoriek willen we graag bereiken dat de kinderen bezig zijn met gerichte 

en zinvolle lichamelijke oefening binnen het bewegingsonderwijs. We denken daarbij aan: binnen- en 

buitenspel (geleid en vrij), gymnastiek, zwemmen en ritmiek. 

 

Sociale redzaamheid en zelfstandigheid 

Wij willen op school de zekerheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing vergroten en bevorderen.  

Ieder kind zal zich mede verantwoordelijk moeten gaan voelen voor het eigen leer- en  

ontwikkelingsproces en daarnaast voor de hele school. We willen dat de kinderen zo zelfstandig 

worden dat ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen die bij hun leeftijd en ontwikkeling past. 

 

Gezond gedrag 

Als de school gezondheidsvoorlichting en opvoeding tot haar vormingsgebied rekent, dan heeft dit 

wel een aantal consequenties, o.a.: 

- de kinderen moeten bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid, zowel voor de 

eigen als voor andermans gezondheid; 

- er moet hulp worden geboden bij het zoeken naar goede motivatie, die het gedrag in 

gezonde richting kan beïnvloeden. 

 

Verkeer 

Het verkeersonderwijs is erop gericht dat kinderen zelfstandig, en op eigen niveau, aan het verkeer 

kunnen deelnemen. Ieder kind zal zich verantwoordelijk moeten gaan voelen voor de veiligheid van 

zichzelf en van anderen. 
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Nederlandse taal 

Het taalonderwijs op de basisschool is gericht op de bevordering van en de begeleiding bij de totale 

ontwikkeling van de leerling. Deze doelstelling houdt in, dat het taalonderwijs aan kinderen op de 

basisschool gericht is op ontplooiing, ontwikkeling, stimulering en activering van: 

- het actief/passief taalgebruik; 

- kritisch waarnemingsvermogen; 

- het creatief en expressief taalgedrag; 

- persoonlijk taalgebruik; 

- mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden; 

- vaardigheden m.b.t. sociale vorming. 

 

Als een kind moeite heeft met taal, vangen we dit op door: 

 zorg op maat;  

 extra instructiemomenten in de groep; 

 bewaking van de vorderingen. 

 

Het leren lezen bieden we per groep in 3 niveaus aan. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette. 

Alle kinderen krijgen dezelfde instructie. Per niveau verschilt alleen de tijd die aan instructie gegeven 

wordt. Zo krijgen leerlingen die goed kunnen lezen een korte instructie en gaan dan zelfstandig aan 

het werk. De kinderen die wat meer moeite hebben met lezen krijgen langer instructie en worden 

begeleid bij het maken van hun opdrachten. Doordat we in de groepen 3 t/m 8 op gezette tijden 

signaleringstoetsen voor technisch en begrijpend lezen en spelling afnemen, houden we de vinger 

aan de pols. Eventuele onvoldoende resultaten worden nauwkeurig bekeken en er wordt een 

handelingsplan uitgevoerd, teneinde de prestaties weer op peil te brengen. 

Het spellingsonderwijs wordt ook op 3 niveaus gegeven volgens hetzelfde principe als lezen. Hiervoor 

is een groepsplan geschreven, waarin duidelijk staat vermeldt wie welke aanpak nodig heeft. 

 

Engelse taal 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 volgen de leerlingen een digibord methode voor Engels, Take it easy. 

Ze leren Engels verstaan, spreken, lezen en schrijven d.m.v. alledaagse thema’s die de kinderen 

aanspreken. De leerlingen gaan met een native speaker (digiteacher) op avontuur naar diverse 

landen en locaties waar Engels gesproken wordt. Door de native speaking digiteachers wordt alles 

met een correcte uitspraak aangeboden. In de onderbouw worden de leerlingen al warm gemaakt 

voor de Engelse taal d.m.v. introductie activiteiten. 

 

Schrijven 

Wij streven in ons onderwijs naar een vlot geschreven handschrift, dat in een redelijk tempo toch 

goed leesbaar blijft, zodat het kind zijn/haar schrift kan gebruiken als een communicatiemiddel. 

Op school schrijven de kinderen in groep 3, 4 en 5 met potlood. De groepen 6 t/m 8 schrijven nog 

met een vulpen of een Stabilo-pen, de komende jaren zullen ook deze groepen overgaan tot het 

schrijven met potlood. Rekenen wordt altijd met potlood gedaan. 
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Rekenen en Wiskunde 

Het onderwijs in Rekenen en Wiskunde draagt bij tot verstandelijke vorming, tot 

creativiteitsontwikkeling, tot sociale vorming(samenwerking), tot het beheersen van noodzakelijke 

kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde. De door ons gekozen 

rekenmethode “Wereld in Getallen” is een moderne methode die helemaal past bij passend 

onderwijs. De groep krijgt instructie in 3 niveaus en ieder kind maakt de sommen op eigen niveau, 

maar uiteindelijk krijgen de leerlingen allemaal dezelfde leerstof aangeboden. 

 

Computeronderwijs 

Elke groep heeft tenminste de beschikking over twee computers.  

De groepen 1 t/m 8 werken ook op het computereiland. Alle computers zijn op een netwerk 

aangesloten. De kinderen leren de basisvaardigheden van Windows, Word en PowerPoint. Ze leren 

werken met Iinternet en e-mail. Sommige software programma's zijn leerstof ondersteunend, 

anderen vormen een zelfstandig pakket. In alle groepen, behalve groep 2, is een digitaal schoolbord 

aanwezig. 

 

Geschiedenis 

De geschiedenislessen worden gegeven vanuit het principe van de Meervoudige Intelligentie. 

Kinderen kiezen een opdrachtkaart die vanuit één van de intelligenties is geschreven. Wanneer de 

opdracht klaar is geven de kinderen er een presentatie van aan de rest van de groep. Dit kan op veel 

verschillende manieren, denk aan een PowerPoint presentatie, een collage, een tijdlijn, een 

bouwwerk. Samen met de gerichte informatie die de leerkracht verstrekt, bereiken de leerlingen de 

doelen die tevoren zijn vastgesteld. De gekozen doelen staan geformuleerd in de ‘Canon van de 

Nederlandse geschiedenis’. 

 

Geestelijke stromingen 

Het onderwijs is erop gericht dat de leerlingen van de belangrijkste godsdiensten enkele kenmerken 

leren. 

 

Aardrijkskunde 

Aardrijkskunde onderwijs op de basisschool is erop gericht het ruimtelijk denken van kinderen en de 

ruimtelijke oriëntatie te ontwikkelen. Het leert kinderen vaardigheden en reikt instrumenten aan om 

zich in de wereld te oriënteren. Aardrijkskunde wordt ook gegeven volgens het principe van 

Meervoudige Intelligentie op dezelfde manier als geschiedenis. 

 

Natuur en Techniek 

Ook Natuur onderwijs wordt gegeven volgens het principe van Meervoudige Intelligentie. Dit kan 

gebeuren in een apart project of als onderdeel van een ander project. Voor techniek hebben wij 

leskisten met verschillende opdrachten. 

 

Muziek 

De kinderen krijgen muziekonderwijs van hun eigen groepsleerkracht die begeleid kan worden door 
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een docent van de muziekschool Hof van Twente. Groep 6 doet mee aan een zogenaamde 

instrumentencarrousel. Iemand van de muziekschool komt les geven met muziekinstrumenten. 

Kinderen krijgen dan de kans een instrument of verschillende uit te proberen. In de groepen 7 en 8 

doen de kinderen mee met ‘Hofpopvoices’, een zangwedstrijd in de Hof van Twente. 

 

Creatieve vorming 

Het algemene doel van de creatieve vorming is het verbeteren van de visuele waarneming om te 

komen tot een rijkere zingeving van de wereld. Met andere woorden: we streven ernaar de kinderen 

bewuster te laten waarnemen (cognitieve ontwikkeling). En dit alles is gericht op motorische, 

expressieve, creatieve en esthetische ontwikkeling. Creatieve vorming is er ook op gericht, kinderen 

waardering bij te brengen voor wat anderen, nu of vroeger, hebben gemaakt 

Een van de doelen is om de waarneembare wereld zichtbaar te maken, te ordenen en te begrijpen. 

Daarbij is het leren van een aantal technieken met papier, hout, textiel enz., van essentieel belang, 

om die expressie mogelijk te maken. 

 

Dramatische vorming 

Dramatische vorming is gericht op het inzicht krijgen in, en verwerven van 

uitdrukkingsmogelijkheden door taalexpressie, spel- en bewegingsvormen. Tevens draagt het bij aan 

de emotionele ontwikkeling van kinderen. Dramatische vorming is ook gericht op individuele 

expressie en is belangrijk omdat je mogelijkheden krijgt, je verstaanbaar te maken aan anderen, en 

uitingen van anderen te begrijpen. 

 

De hierboven genoemde vakken culturele vorming zijn ook nauw verweven in de thema’s van 

Meervoudige Intelligentie. 

 

Godsdienstige vorming 

In een open en respectvolle houding naar het kind toe, willen we het kind kennis laten maken met de 

verhalen uit de bijbel. We praten met de kinderen hoe je met deze verhalen omgaat in het dagelijks 

leven. Omdat wij een open oecumenische school zijn, is er ruimte voor verschillende opvattingen 

over het geloof. Als team spreken wij met elkaar af hoe wij invulling geven aan levensbeschouwing 

en op welke wijze wij het naar buiten brengen. De methode Trefwoord wordt daarbij dagelijks 

gebruikt. De dag wordt centraal met elkaar geopend en afgesloten. 

We verwachten van elk kind op school dat het meedoet met de momenten dat we inhoud geven aan 

onze levensbeschouwing, daarbij houden we rekening met andere godsdienstige achtergronden. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te volgen gebruiken we het leerlingvolgsysteem 

SCOL. Aan dit volgsysteem is de methode ‘Kinderen en hun Sociale Talenten’ gekoppeld. Deze 

methode behandelt 8 competenties die corresponderen met de 8 competenties die gemeten worden 

in SCOL. Sinds 2014 zijn we begonnen met Rots & Water trainingen in alle groepen. Deze training 

werd gegeven door gecertificeerde trainers van Attendiz. Bij Rots & Water wordt kinderen geleerd op 

te komen voor zichzelf maar ook om inzicht te krijgen welke invloed hun gedrag heeft op andere 
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kinderen. De komende jaren zullen leerkrachten binnen school worden opgeleid om zelf deze 

trainingen aan de klas te kunnen geven. 

 

Wereldburgerschap    

Sinds 2006 moeten scholen werk maken van burgerschapsvorming. Het afgelopen jaar hebben we 

dat als volgt verwoord: 

Wanneer ben je een wereldburger?  

Er zijn 3 dingen die centraal staan: identiteit (jijzelf), democratie (omgang met anderen) en 

participatie (meedoen). 

 

We willen de kinderen laten ontdekken wie zij zelf zijn. Ze leren hun eigen talenten ontwikkelingen 

en leren omgaan met eigen beperkingen. De kinderen worden door ons begeleid om een zelfstandig 

persoon te worden. We stimuleren de kinderen ook om een eigen mening te vormen gebaseerd op 

argumenten. En laten hen ervaren dat hun mening belangrijk is voor anderen. Volgens ons heeft een 

wereldburger geen oogkleppen op, maar houdt hij/zij oren en ogen open voor alles wat er in de 

wereld gebeurt. A.d.h.v. vele samenwerkingsvormen leren de kinderen hoe het is om met anderen 

om te gaan. Ze ervaren wat democratie is. We laten de kinderen zien wat zich buiten de school in de 

wereld afspeelt en praten daar met elkaar over. Door interesse en respect voor anderen en het 

vormen van een eigen mening zijn zij goed voorbereid op onze multiculturele samenleving.  

Als wereldburger doe je mee! Dat betekent niet dat we allemaal artsen zonder grenzen opleiden, 

maar wel dat de kinderen leren dat iedereen iets goeds kan bijdragen aan de wereld. Dat kan dichtbij 

zijn, maar ook ver weg. De kinderen ervaren bij ons op school hoe het is om onderdeel te zijn van een 

groter geheel en dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als school kijken we ook wat wij 

buiten de schooldeuren kunnen doen. Door middel van projecten en activiteiten leren we de 

kinderen hun vaardigheden in te zetten voor goede doelen. Zowel voor andere landen als voor eigen 

buurt. 

 

Dit alles geven wij vorm door gebruik te maken van de methode ‘Trefwoord’ en ‘Kinderen en hun 

sociale talenten’. We werken met een kiesbord bij de kleuters en met weektaken in de midden en 

bovenbouw om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. Projecten en activiteiten zoals de 

Carrousel, Vossenjacht, Voorleesweek, Schoenmaatjes, Kinderpostzegelactie, Adoptiekind en nog 

veel meer, leren de kinderen dat ze iets kunnen doen voor de school, de buurt en zelfs voor de 

wereld. 

 

4.6 Methoden Overzicht  

Godsdienst :  Trefwoord 

Lezen (techn.) :  Veilig Leren Lezen, Estafette, Schatkist 

   Bibliotheek boeken 

Lezen (begr.) :  Nieuwsbegrip 

Studievaardigheden :  Blits (groep 7 en 8) 

Taal :  Kleuterplein 

     Taal op Maat 
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Spelling :  Taal op Maat 

Schrijven :  Schrijfkriebels 

     Zwart op wit      

Rekenen :  Wereld in Getallen                      

                                 Schatkist 

Geschiedenis :  Geschiedenis Anders 

Aardrijkskunde :  Aardrijkskunde Anders 

Biologie :  Natuur Anders 

                    Soc. Redzaamheid  :  Kinderen en hun sociale talenten  

   Doos met gevoelens 

Verkeer :  Op Voeten en Fietsen krant, De Jeugdverkeerskrant 

Engels :  Take it easy 

Tekenen, drama :   Moet je doen 

Handvaardigheid :   Moet je doen 

Muziek :   Moet je doen 
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5. Basisschool Ichthus: een fijne school! 
De Ichthus wil dat de kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het 

beste. We zorgen op de Ichthus voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor gedragsregels. 

We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig met de spullen van onszelf en van een ander om. 

Eerlijk zijn staat bij ons hoog in het vaandel. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij 

overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, 

niet de regel zelf. 

Schuttingtaal wordt niet geaccepteerd.  

Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u en het kind praten om er achter te 

komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen we op school maatregelen treffen ter verbetering. 

Graag naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen met gerichte projecten een veilig en 

fijn schoolklimaat te scheppen: 

Met de methode ‘Kinderen met hun sociale talenten’  proberen we de kinderen er allereerst van 

bewust te maken dat je eerlijk moet zijn tegenover jezelf en de mensen om je heen zonder hen te 

kwetsen. Nog belangrijker is het om de positieve kracht van iedereen te gebruiken om samen een 

gezellige school te maken. Dit geldt voor leerlingen en leerkrachten. Ook hebben we een reglement 

opgesteld om pesten te voorkomen, een zogenaamd pestprotocol. 

 

5.1 Feesten, vieringen en schoolreizen  

Jaarlijks zijn er allerlei vieringen die deels voortkomen uit de christelijke identiteit en deels bedoeld 

zijn om de goede sfeer op school te bevorderen: 

- Sinterklaasfeest; 

- Kerstviering; 

- Meester- en juffendag (vieren van de verjaardagen van ons team); 

- De Carrousel; 

- Laatste schooldagfeest; 

- Musicaluitvoering; 

- Kamp groep 7 en 8; 

- De groepen 3 t/m 6 gaan met een bus naar hun schoolreisbestemming 

- de groepen 1 en 2 kiezen het ene schooljaar een bestemming dichtbij. Hiervoor wordt 

meestal particulier vervoer georganiseerd. Het andere schooljaar kiezen ze voor een 

bestemming verder weg waarbij het vervoer georganiseerd wordt door de school; 

- Afscheidsavond groep 8, met ouders; 

- Deelname aan verscheidene sporttoernooien die georganiseerd worden door de  

sportcommissie Markelo. 

 

5.2 Regels in en om de school 

In onze school heerst een gezellig en warm schoolklimaat. Om zo‘n klimaat te verkrijgen zijn enkele 

regels onontkoombaar. Natuurlijk moeten regels gezien worden als een middel om problemen te 

voorkomen. In dat licht is het van belang dat de leerkracht altijd duidelijk, consequent en 
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evenwichtig is. We onderscheiden regels voor de hele school en voor de klas. De regels voor de 

school vindt het hele team van belang. De klassenregels kunnen per leeftijdsgroep en per leerkracht 

wel eens verschillen. 

Onze schoolregels zijn: 

- Om een prettige sfeer in school te krijgen, ga je zó met de ander om zoals je zelf ook 

benaderd wilt worden. 

- Als er toch ruzie is, probeer je dat met praten op te lossen. Lukt dat niet, ga dan naar een  

leerkracht. Dit is geen klikken. 

- Als je ziet dat er ruzie is of dreigt te beginnen, probeer het dan op te lossen of te voorkomen; 

om misverstanden te voorkomen, praat je niet door elkaar. 

- Voor de rust in de school loop je rustig door de hal. 

- Door niet op het plein te fietsen, voorkom je ongelukken. 

- Om alle fietsen in het fietsenhok te krijgen, zet je jouw fiets altijd recht en zo diep mogelijk in  

het fietsenhok. Zoek altijd eerst een plaatsje. 

- Kom, als het kan, lopend naar school omdat het fietsenhok niet groot genoeg is voor de 

fietsen van alle leerlingen. 

- Ga zuinig met de spullen van jezelf, de ander en van school om. Daarmee voorkom je schade  

en verdriet. 

- Gebruik geen scheldwoorden en schuttingtaal. Dan word je net zo goed begrepen en je hoeft  

niemand te kwetsen. 

 

Voor de groepen 1 en 2 hebben we nog enkele speciale afspraken.  

* Naar school brengen 

De kinderen mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur in de klas komen. De ouders brengen hun kind in de 

klas en nemen dan kort afscheid. Bent u te laat? Dan graag uw kind bij de deur van de klas brengen 

om zo min mogelijk te storen. Op afgesproken ochtenden is er inloopochtend. De ouders mogen dan 

samen met hun kind meespelen en/of meekijken.  

* Eten en drinken 

De kinderen mogen ’s morgens eten en drinken meenemen in een tas. Veel kinderen nemen fruit of 

een ‘gezonde’ koek mee en sap, ranja of melk. (géén prik) Voor het eten tussen de middag hebben 

we afspraken die u kunt vinden bij het hoofdstuk over ons continurooster. 

* Verjaardag 

Om teleurstellingen te voorkomen, willen we graag dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes na 

schooltijd uitgedeeld worden. Uw kind mag natuurlijk trakteren op zijn/ haar verjaardag: graag een 

‘gezonde’ traktatie en liever niet teveel. ( b.v. fruitspiesje, knakworstje, zoute stokjes, e.d.) Als u uw 

fototoestel meeneemt, willen wij wel foto’s van uw jarige kind maken. 

* Ziekte 

Als uw kind ziek is, dan kan het natuurlijk niet naar school. Wanneer u twijfelt over de gezondheid 

van uw kind, neem dan even contact op met de leerkracht. Uw kind kan natuurlijk in de loop van de 

dag ziek worden. In dat geval meldt de leerkracht dit telefonisch aan u, zodat u hem/haar direct kunt 

ophalen.  
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* Speelgoedochtend 

Elke vrijdagochtend voor een vakantie mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen 

om te laten zien en mee te spelen op school. 

* Gesprek met de leerkracht                                                                                                   

Een gesprek met de leerkracht is altijd mogelijk. Loop even binnen na schooltijd of maak een 

afspraak. Voor schooltijd willen we graag tijd en aandacht voor de kinderen hebben. 

* Jassen 

Een aantal dagen per week wordt er ’s morgens al vroeg buiten gespeeld. Het is dan wel prettig als 

alle kinderen een jas/ bodywarmer o.i.d. (voorzien van naam) bij zich hebben, want het kan dan nog 

erg fris zijn. 
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6. Onderwijs op maat 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en 

zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die meer aan kunnen. Wie moeite 

heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra 

uitdagende opdrachten. 

 

6.1 Passend onderwijs 

Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet 

zijn dat: 

 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te 

zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften 

van een kind); 

 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning 

aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen 

regelen. 

 

Samenwerkingsverband en sub regio 

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur MarCanT. 

Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, 

Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO. Dit 

samenwerkingsverband is opgedeeld in drie sub regio’s; Enschede , Plein Midden Twente (Hengelo, 

Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De 

scholen van MarCanT vallen onder de sub regio Plein Midden Twente   

De besturen in iedere sub regio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om 

optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 

 

Onderwijs passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste 

op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 

vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en 

schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U 

kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school 

handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de sub regio 

gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor 

ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject 

wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende 
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resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de 

school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, 

een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 

vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. 

 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend 

Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en 

vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate 

informatievoorziening aan ouders.  

 

Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl    

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op 

www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de 

samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  

 

Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (IB’er). Deze onderwijsmedewerker is in 

staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. 

 

6.2 Leerlingvolgsysteem 

Het leerlingvolgsysteem is een verzameling toetsen en observaties waarmee we de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de kinderen volgen en 

in kaart brengen. Dit leerlingvolgsysteem loopt van groep 1 tot en met groep 8. Aan de hand van 

observaties en toetsen ontstaat een beeld van ieder kind en van de verschillende groepen. De 

toetsen worden zowel in het team als met ouders besproken en soms ook met de kinderen. De 

resultaten geven inzicht in de mate waarin een kind of een groep extra aandacht nodig heeft. Ook 

kan het voor de leerkracht aanleiding zijn in gesprek te gaan met de intern begeleider. 

 

6.3 Zorgverbreding 

Vanuit de identiteit van de school en de gekozen uitgangspunten spreekt het bijna vanzelf dat de 

zorg voor de leerlingen, zowel individueel als qua groep, een belangrijk kenmerk van de school is. Het 

doel van de leerlingenzorg is het onderwijs aan en de begeleiding van de groepen en leerlingen zo te 

organiseren dat een kind zich passend kan ontwikkelen. 

De leerlingenzorg is omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel dat u kunt vinden op de website 

van de school en de kinderen worden gevolgd aan de hand van een leerlingvolgsysteem. 

http://www.swv2302.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
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6.4 Intern begeleider (IB) 
Een van de werknemers van de school, Inge Hengeveld, houdt zich speciaal bezig met de coaching 

van de leerkrachten als het gaat om de manier waarop kinderen begeleid kunnen worden. Als een 

leerkracht in gesprek gaat met de intern begeleider kan het gaan over de leerstof, het gedrag, de 

organisatie in de klas, de thuissituatie etc. Er wordt dan bekeken wanneer het probleem ontstaan is, 

hoe het zich openbaart en wat er reeds geprobeerd is om het probleem te verminderen. Meestal 

wordt er vervolgens een plan van aanpak gemaakt door de leerkracht; een handelingsplan. 

Daarnaast worden alle leerlingen minstens drie keer per jaar besproken door de leerkracht samen 

met de ib-er tijdens de zgn. groepsbesprekingen. 

 

6.5 Groepsplan 

Door middel van ons leerling volgsysteem weten we welke kinderen goed scoren voor de 

verschillende vakken en welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Na het toetsmoment in 

januari en juni wordt een groepsplan geschreven voor de periode tussen twee toetsmomenten. In dit 

groepsplan wordt de aanpak voor de hele groep vastgelegd voor die periode. Van elk kind is dan 

vastgelegd welke vorm van instructie het nodig heeft en welke specifieke aandacht en aanpak. 

Deze groepsplannen worden met de Intern Begeleider besproken. 

 

6.6 Handelingsplan 

Een handelingsplan wordt alleen nog geschreven voor kinderen met een eigen leerlijn. Als blijkt dat 

de ontwikkeling van een kind na 3 keer een D of E score bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem 

blijft achter lopen, volgt een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsperspectief (OPP). In een 

handelingsplan wordt omschreven hoe het probleem zich openbaart, welk doel er wordt gesteld, hoe 

de aanpak van het probleem zal zijn en wie de praktisch uitvoering op zich zal nemen. Ook wordt 

genoteerd op welk moment er een evaluatie plaats zal vinden, er wordt dan bekeken hoe het met 

het kind gaat. In zo’n plan zijn de waardering voor het kind en diens kwaliteiten uitgangspunt, om te 

bepalen hoe een probleem zal worden aangepakt. Met de ouders wordt dit alles besproken en de 

ouders dienen het plan ter goedkeuring te ondertekenen. Na een periode van behandeling wordt aan 

de hand van de resultaten bekeken hoe verder te werken met het kind. 

 

6.7 Orthotheek 

Op school is een orthotheek aanwezig. Hier is informatie te vinden over gedrag, mogelijke oorzaken 

van afwijkend  en manieren van omgang met kinderen. Tevens kunnen leerkrachten hier informatie 

vandaan halen, die hen helpt om de kinderen in zijn/ haar groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

De informatie uit de orthotheek kan gebruikt worden als er een handelingsplan gemaakt wordt. Ook 

voor ouders is in de boeken waardevolle informatie te vinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de 

intern begeleider. 

 

6.8 Vergadering Leerlingenzorg 

Tijdens een vergadering leerlingenzorg praten we met het hele team over leerlingen, groepen en 

werkwijzen. Zo dragen we ook samen de verantwoordelijkheid voor de leerlingen. We vertellen 
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elkaar over de leerlingen, stellen elkaar vragen en nemen gezamenlijk beslissingen over de manier 

van begeleiden. 

 

6.9 Externe hulp en begeleiding 

Soms komt het voor, dat we hulp van buiten school willen inzetten. We bekijken dan welke instantie 

hulp zou kunnen bieden. Vervolgens gaan we in overleg met ouders. 

Soms kan de externe hulp door en op school worden ingezet. Hiervoor vragen we de toestemming 

van ouders. Soms verwijzen we naar een instantie en dan dienen de ouders zelf het initiatief te 

nemen. Een aantal mogelijkheden: 

In het kader van ‘Passend Onderwijs’ werken we samen met een aantal andere basisscholen en 

scholen voor speciaal basisonderwijs. Via dit samenwerkingsverband kunnen we een beroep doen op 

collega’s, die meer weten over bepaalde problemen. Hierbij kunt u denken aan: een psycholoog, een 

leerkracht die onderzoek kan doen, een leerkracht die komt observeren in de groep, een arts etc. 

Onze eigen Stichting MarCanT heeft een orthopedagoog in dienst, Mw. Erika Paalman. Het aanbod 

van de orthopedagoog is gebaseerd op de hulpvragen en ontwikkelingswensen van de basisscholen 

verbonden aan MarCanT. Dit kan zowel kindgericht, als groepsgericht, als op schoolniveau zijn. Ze 

biedt ondersteuning aan de basisscholen op het gebied van verwijzingen naar speciaal onderwijs en 

heeft tevens de mogelijkheden om zelf onderzoeken uit te voeren en collegiale consultatie aan te 

bieden. In het kader van Passend Onderwijs werkt de orthopedagoog samen met basisscholen voor 

speciaal onderwijs.  

De Ichthus werkt samen met “Expertis”, een bureau voor advies en begeleiding van het onderwijs. 

Medewerkers van dit bureau onderzoeken welke oorzaken er zijn voor problemen en geven advies 

hoe er mee om te gaan. Door bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek kan duidelijk worden welke 

mogelijkheden en onmogelijkheden een kind heeft en vervolgens kan een passend programma 

worden samengesteld. 

De school wordt eens per week bezocht door een logopedist. De logopedist behandelt kinderen die 

problemen ondervinden met de spraak- en taalontwikkeling. 

Naast genoemde vormen van hulp, bestaan er legio andere mogelijkheden. De school beschikt over 

een zogenaamde ‘sociale kaart’. Daarin worden de voor de school bekende hulpvormen verzameld. U 

kunt hierbij denken aan: pedagogisch spreekuur, kinderfysiotherapie, maatschappelijk werk, Mediant 

etc. 

 

6.10 Ouders 

Wanneer u als ouders/verzorgers problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste 

instantie met de groepsleerkracht. Die maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de 

ontwikkeling van het kind in zijn groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider aanspreken.  

 

6.11 Een jaar overdoen en aangepast programma’s 

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we 

dan, in overleg met ouders, het besluit om een het kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt 

vooral als het team de overtuiging heeft dat het kind zich door dat extra jaar evenwichtiger zal 
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ontwikkelen. In de afgelopen vier jaar deed gemiddeld 2 % van de kinderen een schooljaar opnieuw. 

Veel vaker hebben kinderen aangepaste programma’s gekregen en zijn er zogenaamde 

handelingsplannen uitgevoerd.  

 

6.12 Kinderen met een beperking op onze school 

Bij sommige kinderen is sprake van een blijvende beperking. Wanneer dit het geval is, wordt bekeken 

op welke manier het betreffende kind op ‘De Ichthus’ onderwijs kan volgen en welke externe hulp 

hiervoor noodzakelijk is. Het team van de school heeft de bereidheid ook voor kinderen met een 

beperking voorzieningen te treffen, afhankelijk van de situatie en de beperking, en zo mogelijk extra 

financiën aan te vragen. De ervaring die de school hiermee heeft is heel positief. Om de indicatie te 

krijgen, moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daarna kan de school een aantal extra 

faciliteiten krijgen om het kind extra zorg te kunnen bieden. In het schoolondersteuningprofiel staat 

meer informatie en wordt onderandere beschreven welke zorg de school wel en niet kan bieden.  

 

6.13 Verwijzen naar een school voor speciaal onderwijs 

Mocht ondanks alle aandacht en begeleiding een kind zich op onze school niet goed ontwikkelen, kan 

het nodig zijn te verwijzen naar een andere school. De ouders weten dat er speciale zorg voor het 

kind is en als school moeten we duidelijk kunnen maken wat we geprobeerd hebben om het kind op 

‘De Ichthus’ op te vangen. In uitzonderlijke gevallen adviseren we een school voor speciaal onderwijs 

voor een leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Ouders moeten toestemming geven 

voor aanmelding bij een school voor speciaal onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband is 

afgesproken dat de Commissie van Indicatiestelling aan de hand van het schooldossier bepaalt of een 

kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs. Gemiddeld is de afgelopen 4 jaar minder dan 2 % van 

de leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen. 

 

6.14 Leerlingen van een andere school 

Wanneer kinderen van een andere basisschool op de Ichthus komen, krijgen ze de ruimte om aan de 

nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, 

aangevuld met gesprekken met ouders/ verzorgers en eventueel de school van herkomst en eigen 

toetsen, wordt het niveau van de leerling bepaald en zetten we, indien nodig, extra hulp in. 
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7. Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering 
We proberen ons onderwijs steeds te verbeteren door regelmatig te evalueren. Daarbij worden we 

ondersteund door het bezoek van onze inspecteur die de school bezoekt. Hij maakt ons attent op 

sterke punten en zaken die we kunnen verbeteren.  

Wij hanteren ook een kwaliteitsmeter en enquêtes om onze kwaliteit te meten. 

Bij kwaliteitsverbetering richten we ons op lesmethoden, de vakkundigheid van leerkrachten en de 

resultaten van de kinderen.                                                                                                                       

 

7.1 Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

Ook dit schooljaar gaan we door met het vormgeven van ons onderwijs volgens de uitgangspunten 

van meervoudige intelligentie. We krijgen daarbij begeleiding van Marco Bastmeijer. De groepen 1/2 

ordenen de thema’s vanuit het principe van meervoudig intelligentie.  

In groep 3 worden enkele projecten uitgewerkt die dicht bij de beleving van de kinderen liggen. 

Daarnaast worden de thema’s van Veilig Leren Lezen met M.I. kaarten uitgewerkt. 

In de groepen 4 draaien we enkele vakdoorbrekende projecten te draaien. 

In groep 5 t/m 8 worden de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde geheel volgens het 

principe van M.I. gegeven. 

Sinds 2012 hebben wij het certificaat Vier Keer Wijzer- school, waarmee wij officieel erkend worden 

als een school waar volgens meervoudige intelligentie wordt lesgegeven en waarbij dat ook in de 

inrichting van de school is terug te vinden. 

 

Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen de kinderen goed 

leren met behulp van deze methoden, ziet het materiaal er aantrekkelijk uit en voldoet de leerstof 

aan de kerndoelen voor het basisonderwijs?  

Voor Engels voeren wij dit jaar in groep 5 en 6 ook de methode, Take it Easy, in. 

Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken we met het programma  ‘Kinderen en hun sociale 

talenten’. Hierbij hoort ook een leerlingvolgsysteem. Vanaf 2014 zijn we op school ook begonnen 

met Rots & Water trainingen 

 

7.2 Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen 

heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt 

worden. De leerkrachten van Basisschool Ichthus werken niet op eigen houtje, maar werken goed 

samen en hebben onderling overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 

onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar enkele 

studiedagen, regelmatig vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten 

nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.  

Door ruimte te bieden voor zelfstandig werken, willen we de kinderen zoveel mogelijk passend 

onderwijs op maat geven. 

Dit jaar krijgen we opnieuw begeleiding bij het invoeren van projecten die uitgaan van meervoudige 

intelligentie. Deze manier van onderwijs wordt steeds meer geborgd in de organisatie. 
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Ook zal er weer nascholing plaatsvinden o.a. op het gebied van leesonderwijs, het Jonge Kind en Rots 

& Water. 

 

7.3 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken 

met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun 

ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle 

aanvullende informatie op over een leerling en ons onderwijs in het algemeen. Het laat zien hoeveel 

een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd en wat de gemiddelde opbrengst van een 

jaargroep in een bepaald leerjaar is. De resultaten worden vastgelegd in het softwaresysteem van 

Cito. 

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de 

toetsen worden in het team besproken en in het rapport vermeld. 

Door middel van het uitvoeren van trendanalyses en het hanteren van het zogenaamde Early 

Warning System houden wou nauwlettend in de gaten hoe de ontwikkeling van een groep gaat. 

Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien dat een leerling 

extra oefeningen nodig heeft of dat we consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven 

of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Het leerlingvolgsysteem 

biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Niet alleen op cognitief gebied 

maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

7.4 Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan 

Er staan voor het schooljaar 2014-2015 bij de Ichthus een aantal belangrijke zaken op het 

programma. Ze staan opgesomd in het jaarverslag, dat ieder jaar in het najaar verschijnt en wordt 

besproken in de medezeggenschapsraad en met het Raad van Beheer van de Stichting. 

Het jaarverslag kunt u bij de directie inzien. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de voornemens in 2014-2015: 

Ontwikkelingsgericht werken in groep 1 en 2; 

Overgang groep 2 naar groep 3 optimaliseren; 

Leerlijn begrijpend lezen en luisteren verder uitwerken; 

Woordenschatonderwijs; 

Engels door de hele school; 

Op alle LVS toetsen haalt minimaal 80% van de leerlingen een II-score of hoger; 

Rots & Water structureel implementeren in school. 
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7.5 Opleidingsschool 
Om het vak van leerkracht goed onder de knie te krijgen is het belangrijk de theorie en de praktijk 

goed met elkaar te verbinden. Dat begint al bij de opleiding tot leerkracht en daar werken wij als 

school graag aan mee. Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat onze toekomstige collega’s 

(studenten) twee dagen in de week mee werken aan ons onderwijs. Gedurende die twee dagen 

leiden wij hen op in de praktijk. Dat doen we samen met PABO Saxion Hengelo.  

 

Dit betekent dat u op donderdag en vrijdag een veel groter team aantreft dan in de rest van de week.  

In veel groepen werkt een student samen met de leerkracht. Daardoor zijn er meer handen in de klas 

en leert de student de fijne kneepjes van het vak. De leerkracht legt telkens uit waarom het in de klas 

gaat zoals het gaat en staat daardoor stil bij de eigen manier van doen. De leerkracht in opleiding 

komt met eigen en vaak ook hedendaagse ideeën en voorstellen. Op zo’n manier leert iedereen! 

 

Om deze vorm van samen opleiden goed uit te voeren is het personeel van de school opgeleid om de 

rol van mentor vorm te geven. Tevens is een van de leerkrachten schoolopleider. Deze 

schoolopleider coördineert alles wat er bij het opleiden komt kijken, overlegt met studenten en 

mentoren en geeft de studenten ook les. Een docent van de PABO bezoekt regelmatig de school om 

een bijdrage aan de begeleiding te leveren en af te stemmen over de voortgang. 

Ieder jaar staan we stil bij de kwaliteit van onze rol als opleidingsschool en bepalen we hoe dit zich 

verder kan ontwikkelen. 

 

De kinderen genieten erg van deze jonge mensen in de school en zijn er volledig aan gewend dat er 

twee leerkrachten in de groep zijn die samenwerkend het lesgeven verzorgen. Twee weten meer dan 

1! 
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8. Keuze voortgezet onderwijs (VO) 
Welke school voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar 

ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met het onderwijs op de Ichthus proberen 

we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte 

vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen. De specifieke 

voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de 

leerkracht informatie over de verschillende scholen die er zijn en ze bezoeken een aantal scholen. 

Daarnaast wordt er met de kinderen gesproken over het verschil tussen een opleiding willen volgen 

en kunnen volgen. Op deze manier worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden. 

De ouders worden tijdens de informatie-avond in september geïnformeerd over het kiezen van een 

passende school voor voortgezet onderwijs. In februari wordt het advies van de school opgesteld en 

met u besproken. In de loop van elk jaar hebben bijna alle scholen van het voortgezet onderwijs 

open dagen en informatie-avonden die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. Deze data worden 

via de Nieuwsbrief doorgegeven. In maart moet u uw kind voor een school aanmelden. 

 

8.1 Belangrijke punten bij de schoolkeuze 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het 

advies van de school, de uitslagen van de CITO-eindtoets en eventueel een psychologische test.  

 

Advies van de school 

Het advies van de basisschool is belangrijk bij een schoolkeuze. Dit advies wordt opgesteld door de 

leerkrachten van groep 8 en wordt met het hele team besproken. Het advies is niet alleen gebaseerd 

op prestaties, maar ook op zaken als werkhouding en motivatie. 

 

CITO-eindtoet 

Met de CITO-eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied 

van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De bedoeling ervan is om meer 

duidelijkheid te krijgen over het eindniveau van de leerling. Sinds 2014 wordt de eindtoets in april 

afgenomen en is de uitslag van de Cito eindtoets een indicatie van het niveau van uw kind, het advies 

van de basisschool, dat al in februari aan ouders is bekendgemaakt, is leidend voor de schoolkeuze. 

Alleen wanneer de uitslag beduidend hoger is dan het schooladvies, kan de basisschool het initiatief 

nemen om het advies te heroverwegen. De uitslag van de toets delen we u schriftelijk mede. 

Score 2012: 533,5 

Score 2013: 532,6 

Score 2014: 535,6 

 

8.2 Uitstroomgegevens  

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

van jaar tot jaar. Het is mede afhankelijk van de mogelijkheden en de samenstelling van groep 8. 

Uitstroomgegevens volgens het advies van de basisschool: 
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2012 2013 2014 

VWO   16% 14% 25     % 

HAVO   37% 28% 50     % 

VMBO (theorie)  21% 28% 12 ½ % 

VMBO (kader)  16% 14% 12 ½ % 

VMBO (basis)    10% 14% 

 

Binnen VMBO 

volgt LWOO    16%    9% 12 ½ % 

 

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de basisscholen 

gedurende de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters. 
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9. Duidelijkheid voor ouders 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle 

belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant 

stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede 

samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast. 

 

9.1 Informatie aan ouders 

Nieuwsbrief 

Ouders ontvangen via e-mail onze Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief staan alle data van de activiteiten 

die in de komende 2 weken plaats hebben. Van veel activiteiten wordt een korte toelichting of een 

verslag gegeven. We merken dat de Nieuwsbrief ouders op de hoogte houdt van het leven in en om 

de school. De nieuwsbrief wordt ook op de website van school geplaatst.  

 

Ouder-kind gesprek 

In plaats van de informatieavond, hebben wij het ouder-kind gesprek ingevoerd. Na een week of 5 

nodigt de leerkracht van uw kind u uit voor een gesprek op school. u krijgt dan tijd om het een en 

ander over uw kind te vertellen en hoe volgens u uw kind het best begeleid kan worden. Zo geeft u 

informatie over uw kind, waar de leerkracht rekening mee kan houden bij het maken van 

groepsplannen en de omgang met uw kind in de dagelijkse praktijk. In dat gesprek krijgt u ook 

informatie over de gang van zaken in de groep. 

U krijgt ook een informatieboekje met informatie over de groep. 

 

10-minutengesprekken  

Voor de ouders van alle kinderen is er 2 keer per jaar de gelegenheid voor een 10-minutengesprek. 

Die vinden plaats na het rapport. Voor het gesprek worden alle ouders uitgenodigd. Kinderen uit de 

groepen 1 t/m 8 ontvangen 2 keer per jaar een rapport, in januari en aan het eind van het schooljaar. 

 

Afspraken 

Het personeel van de school is graag bereid om buiten de 10-minutengesprekken met u te praten 

over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. 

 

Gesprek met directeur 

De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar altijd aanspreken. De directeur, Michèle 

Kraal, is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Als het nodig is, maken we op korte termijn 

een afspraak. 

 

Huisbezoek 

Voordat de kinderen naar school gaan komt de groepsleerkracht van groep 1 op huisbezoek om 

kennis te maken. Tijdens dit bezoek worden ook enkele praktische zaken van het schoolgaan 

doorgenomen.  
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9.2 Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze 

school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te 

dienen. Samen streven we naar een goede oplossing.  Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er 

ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn wordt een 

klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon. Onze Stichting heeft het landelijke model 

klachtenregeling ondertekend. Deze regeling is te krijgen bij de directie en contactpersoon.  

 

Het is goed te weten dat er op onze school een contactpersoon is, waar iedereen met problemen van 

welke aard dan ook naar toe kan gaan. Marijke Bakker is de vertrouwenspersoon van onze school tel: 

06-12626571 of stuur een mail naar M.Bakker@marcantonderwijs.nl Elke ouder of kind kan op haar 

een beroep doen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven of willen praten. 

Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt.  

De vertrouwenspersoon kan ook verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de stichting en 

klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon namens MarCanT is Anne Overbeek tel: 06-

30642568, stuur een mail naar info@anneoverbeek.nl of kijk op www.anneoverbeek.nl Bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag. 

 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs van de Besturenraad. Postbus 694, 2270 AR Voorburg. 

Telefoon: 070 386 16 97, fax: 070 348 12 30. E-mail: info@klachtencommissie.org, website: 

www.klachtencommissie.org. Algemeen secretaris is Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers.  

Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als taak bij klachten 

rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. leder bevoegd gezag van een school of 

onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te 

nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directies 

en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake 

is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg. Scholen 

en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de  vertrouwensinspecteur als zich 

situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel 

misbruik zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te wenden. De 

vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal 

in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de 

klacht en de stappen die worden genomen. U kunt het meldpunt vertrouwensinspecteurs bereiken 

onder het telefoonnummer: 0900-111 3111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur). 

 

9.3 Ouders helpen op school 

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op de Ichthus. Een moderne basisschool als 

onze school kán er eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de 

ouderraad spelen een belangrijke rol evenals de klassenouder die iedere groep heeft, maar ook 

andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.  

 

  

mailto:M.Bakker@marcantonderwijs.nl
mailto:info@anneoverbeek.nl
http://www.anneoverbeek.nl/
mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.klachtencommissie.org/
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Enkele voorbeelden: 

hulp bij het individueel lezen; 

begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje; 

hulp bij verschillende feesten; 

controleren op hoofdluis 

hulp bij het vervoer van en naar het zwembad; 

hulp bij sportactiviteiten; 

hulp bij onderhoudswerkzaamheden. 

 

9.4 De medezeggenschapsraad (MR) 

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed 

onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het 

belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een 

medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van 

de medezeggenschapsraad (mr) zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De 

medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door 

de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een 

gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen 

uitgeschreven. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:                                                                  

Henk Schreuder (voorzitter), Monique Brakels en Marc Jaarsma 

Namens het team hebben zitting in de medezeggenschapsraad:                                                         

Jeannette Weener, Hermien Ganzevles, Marlein Reurink 

 

Wanneer de directie belangrijke beslissingen moet nemen, doet zij dit in overleg met de MR. De 

school is wettelijk verplicht om met MR een te werken. De MR heeft recht op informatie, adviesrecht 

en instemmingsrecht.  

Adviesrecht: de directie moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit advies hoeft niet 

overgenomen te worden. De MR kan ook ongevraagd adviezen geven. 

Instemmingsrecht: bij bepaalde beslissingen is instemmingsrecht van de MR vereist.  

 

De Stichting MarCanT heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Wanneer 

het bestuur bovenschoolse zaken moet bespreken die de 10 scholen aangaan, wordt dit besproken 

met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden. De GMR heeft ook recht op informatie, 

adviesrecht en instemmingsrecht. Alle rechten en plichten liggen vast in het 

medezeggenschapsreglement. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, 

directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de 

medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u 

dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en gmr 

zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. 
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9.5 De ouderraad (OR) 
De ouderraad (or) bestaat uit een groep ouders, die in goed overleg met het team, een helpende 

functie heeft rond allerlei onderwijs(ondersteunende) activiteiten. De or bestaat uit ten minste 5 en 

ten hoogste 9 leden. De zittingsduur is drie jaren; leden zijn voor een jaar herkiesbaar. Er wordt 

zoveel mogelijk geprobeerd ouders uit onder- en bovenbouw mee te laten doen. De or vergadert 

ongeveer 10 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt over allerlei zaken gesproken die de school 

aangaan, waaronder het mede organiseren van diverse activiteiten. 

De activiteiten zijn: 

hulp bij vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, inloopochtenden, jubilea e.d.); 

organiseren van de jaarlijkse kindercarrousel; 

coördineren van de ouderparticipatie; 

financiële en andere ondersteuning bij de organisatie van kampen en schoolreisjes; 

organiseren van de jaarvergadering; 

regelen van advertenties in de schoolkrant; 

innen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

9.6 Vrijwillige ouderbijdrage 

Eenmaal per jaar wordt door de ouderraad t.b.v. onze activiteiten een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Zodoende proberen wij de kosten te dekken van bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest. Daarnaast vragen 

we u een bedrag over te maken voor het schoolreisje. Hier ontvangt u t.z.t. informatie over. 
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10. Praktische punten van A tot Z 

 

Cubahof 

De werkgroep Culturele vorming Basisonderwijs Hof van Twente verzorgt elk jaar een gevarieerd 

aanbod van activiteiten. Toneel, dans, muziek, film en kennismaking met een schrijver worden 

afwisselend onder de aandacht gebracht. 

 

Directie 

Directeur Michèle Kraal is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig op de Ichthus.  

De directeur heeft de leiding over het gehele schoolbeleid en de uitvoering daarvan.  

Daarnaast heeft de directie bepaalde taken gedelegeerd aan de overige teamleden. Zij zijn daarvoor 

aanspreekbaar als contactpersoon.  

 

Gevonden voorwerpen 

Wanneer uw kind iets is verloren, kunt u bij Rita of Hermien vragen of het gevonden is. Zij beheren 

de kast met gevonden voorwerpen. Eén keer per jaar ruimen we die kast leeg. We laten het dan ruim 

van tevoren via de Nieuwsbrief weten. 

 

Gymnastiek 

Onze vakleerkracht Aat Aanstoot verzorgt enkele lessen voor de groepen 4 t/m 8 in sporthal ‘De 

Haverkamp’. In de sporthal zijn gymschoenen met zwarte zolen verboden!  

 

groep 6 maandagmiddag  12.45-13.30 met de fiets  

groep 7/8  maandagmiddag  13.45-14.30 met de fiets 

 

groep 7/8 donderdagmorgen  08.30-9.15 met de fiets 

groep 4/5 donderdagmorgen  09.15-10.00 met de fiets 

groep 6          donderdagmorgen  08.30-9.15 met de fiets 

 

Het eerste half jaar geeft Jeannette zelf gym en krijgt groep 7/8 gym van Aat en het tweede half jaar 

draait dit om; dan geeft Saskia zelf les en krijgt groep 6 les van Aat. 

 

Groep 3/4/5 heeft op dinsdagmorgen zwemmen. Op vrijdagmiddag heeft groep 3 gym in het 

gymlokaal op school. Het is niet toegestaan tijdens de gymlessen horloges, sieraden e.d. te dragen 

i.v.m. de veiligheid. De kinderen/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van sieraden 

tijdens de gymles.  

Tip: neem geen horloges of sieraden mee naar de sporthal. Laat ze thuis of op school. 

Douchen na de gymles: als je hebt gesport, is het heel gezond om even te douchen. Daarom: alle 

kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na elke gymles. 
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Inspectie van het onderwijs 

De onderwijsinspectie kan bereikt worden per e-mail: info@owinsp.nl en internet: 

www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). 

 

Jeugd gezondheidszorg 

Preventief Gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 basisonderwijs. 

In de basisschoolperiode voert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente twee keer een preventief 

gezondheidsonderzoek uit, in groep 2 en 7.  

Het onderzoek vindt plaats op school, in de vertrouwde omgeving van het kind en zonder de 

aanwezigheid van ouders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg. Voor de kinderen is het belangrijk dat zij de medewerker al kennen vóór het 

onderzoek. Daarom stelt deze zich, voorafgaand aan de onderzoeken, eerst voor aan de groep. 

Dit gezondheidsonderzoek is een korte check en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Tijdens deze 

check worden gezichtsvermogen, gehoor, lengte en gewicht van het kind gecontroleerd. Het kind 

hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. Daarnaast wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om thuis 

twee vragenlijsten in te vullen en deze in een gesloten envelop in te leveren bij de leerkracht. Ook de 

school ontvangt een vragenlijst. De check, samen met de ingevulde lijsten en de lijst van de 

leerkracht, geven een goed beeld van het kind. 

Om ouder(s)/verzorger(s) te informeren over de uitkomsten van de check, krijgt het kind na afloop 

altijd een formulier met de bevindingen in een gesloten envelop mee naar huis. Conclusies die van 

belang zijn voor school worden, met toestemming van ouder/verzorger, besproken met school. 

Soms is er, naar aanleiding van de check op school, wat meer tijd en aandacht nodig voor het kind. 

Dan wordt het kind, altijd samen met ouder(s)/verzorger(s), uitgenodigd voor een aanvullend 

onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De 

uitnodiging hiervoor wordt dan naar het huisadres gestuurd. 

 

Meer informatie  

Folder JGZ Basisonderwijs 

  

Zorg op maat 

Meestal is het preventief gezondheidsonderzoek een bevestiging van de positieve ontwikkeling van 

uw kind. Soms kunt u na het onderzoek onvoldoende gerust gesteld zijn of is een enkel advies niet 

voldoende. Als blijkt dat uw kind meer zorg nodig heeft, willen wij u ook graag verder helpen.  

Daarbij kunt u denken aan:  

 

Extra contactmoment  

Naar aanleiding van de uitkomsten van het periodieke gezondheidsonderzoek of als u op andere 

momenten vragen heeft, kunt u een extra onderzoek, controle of gesprek aanvragen. Bijvoorbeeld 

als u vragen heeft over de groei en ontwikkeling van uw kind, over het functioneren van de ogen en 

oren, de motoriek of de spraak/taalontwikkeling. Ook bij problemen op school of thuis kunt u contact 

opnemen met het JGZ-team behorend bij de school van uw kind via het algemene telefoonnummer. 

  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdtwente.nl/images/stories/ik_zoek_informatie_over/jeugdgezondheidszorg/Gezondheidsonderzoeken/11805_Folder_JGZ_Basis_Onderwijs.pdf
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De arts JGZ of verpleegkundige JGZ kan u telefonisch adviseren, uitnodigen op een spreekuur of een 

bezoek aan huis brengenontactpersoon voor onze school is schoolverpleegkundige Anja Oldemenger. 

Zij werkt op het GGD kantoor, telefoon:  0900-3338889. De schoolarts is Sandra Knoef. 

 

Kleding 

Ja, hoe gaat dat op regenachtige dagen? Tientallen gelijk uitziende laarzen, die rommelig staan en 

liggen. Hetzelfde geldt voor de gymschoenen en jassen. Dus graag de naam erin a.u.b. (ook in tassen, 

zwemspullen e.d.). 

 

Voor groep 1 en 2 vragen we gymschoenen zonder gladde zool, zonder veters en voorzien van een 

naam. Wilt u erop letten dat de gymschoenen een lichte zool hebben? Dit om te voorkomen dat er 

strepen op de vloer in het speellokaal komen. 

 

Op school hebben we geen specifieke kledingvoorschriften. Wel kan worden aangegeven dat 

wanneer kinderen kleding met provocerende tekst of afbeeldingen aan hebben om wat anders aan 

te trekken. In de klas mag geen pet gedragen worden. 

Bij mooi weer mogen kinderen niet in badkleding of met ontbloot bovenlijf lopen, tenzij er een water 

activiteit georganiseerd wordt. 

 

Logopedie 

De logopediste, Giny Withag, werkt donderdags tussen 08.30 en 10.30 uur bij ons op school. Die tijd 

wordt gebruikt voor onderzoek en behandeling van kleine spraakmoeilijkheden. Het adres van onze 

logopediste is: Burg. De Beaufortplein 16, 7475 AG Markelo, tel: 074-3767385      

info@logopedierouhof.nl 

 

Mediatheek 

De leerlingen kunnen boeken lenen om in de klas te lezen of te gebruiken voor een spreekbeurt of 

werkstuk. 

 

Muziekles 

Muziek wordt door de groepsleerkrachten zelf gegeven en is ook een onderdeel van de MI-projecten. 

Soms geeft een gastdocent een muziekles in een klas of gaat de groep naar een muziekvoorstelling. 

         

Mobiele telefoons 

Mobieltjes zijn voor de leerlingen op school toegestaan. Kinderen die een mobieltje bij zich hebben , 

moeten deze uitzetten. Als ontdekt wordt dat een mobiel aan staat moet deze bij de leerkracht 

ingeleverd worden en wordt het na schooltijd weer teruggegeven. 

 

Pauze 

Veel kinderen vinden het prettig om in de pauze iets te drinken of te eten. Wij vragen u de kinderen 

geen snoep, blikjes drinken en chocoladekoeken mee te geven. Een goed en gezond voorbeeld 

(melk/fruit) kan zeker geen kwaad! De groepen 3 t/m 8 hebben om 10.00 uur een eetmoment en een 

mailto:info@logopedierouhof.nl
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kwartier pauze en van 11.45 uur tot 12.30 uur een kwartier om te lunchen en een half uur om buiten 

te spelen. 

 

Privacy 

De school moet – vanwege haar taak – op vele manieren registraties bijhouden. Bij het vastleggen 

van gegevens rijst de vraag in welke mate daarop het privacyreglement op van toepassing zou 

moeten zijn. We gaan er van uit dat onze registraties onder de zgn. genormeerde vrijstelling vallen, 

en dus geen reglement behoeven. Uiteraard hanteren we hierbij de nodige zorgvuldigheid. Gegevens 

over thuissituaties, medisch informatie, gegevens van hulpverlenende instanties e.d. worden wel als 

privacygegevens beschouwd. Hierover zijn afspraken geformuleerd; deze liggen ter inzage op school. 

 

Rookverbod 

In ons schoolgebouw geldt een rookverbod voor iedereen en op elk tijdstip. 

 

Rugzak/tas 

In de hoogste klassen wordt huiswerk gegeven. Sommige boeken gaan dan mee naar huis en het is 

niet de bedoeling dat die in een plastic zak worden vervoerd. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, 

is een schooltas misschien een handig cadeau. Zeker in de hogere klassen is dit geen overbodige luxe. 

 

Schoolbegeleidingsdienst (SBD) 

Onze school maakt gebruik van de diensten van de S.B.D. “Expertis”. We worden daarbij op twee 

manieren ondersteund/geadviseerd: 

 systeembegeleiding: een mens zonder vragen bestaat niet, dus een onderwijzer heeft ook z’n 

vragen. We kopen nascholing in bij de Schoolbegeleidingsdienst; 

 leerlingenbegeleiding: vanuit de dienst wordt ook een stuk leerlingenbegeleiding 

aangeboden in de vorm van psychologisch of didactisch onderzoek.  

 

Schooltijden 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben de vrijdagmiddag vrij. Verder hebben alle groepen dezelfde 

begin- en eindtijden. 

Ma., di., do. en vr. 8.30-14.30 uur  

Woensdag  8.30-12.30 uur 

Vanaf een kwartier voor schooltijd en in de pauzes is er toezicht op het schoolplein. ’s Ochtends 

mogen de kinderen en ouders in alle groepen alvast 10 minuten voor schooltijd de klas in. Wilt u 

erop toezien dat de kinderen niet te vroeg op school komen? Dit voorkomt problemen! Helaas 

moeten we ook vragen of u ervoor zorg wilt dragen dat de kinderen niet te laat komen. Hierdoor 

wordt de les gestoord en uw kind kan voor schooltijd niet even met klasgenoten spelen en bijkletsen. 

Om 11.45 uur wordt er gezamenlijk in de groep gegeten ( de kleuters doen dit al wat eerder ) van 

12.00-12.30 uur hebben alle kinderen pauze. De onderbouw op hun eigen plein en de kinderen vanaf 

groep 3 op het grote plein. Op beide pleinen is dan toezicht. 

 



Basisschool Ichthus 
  Schoolgids 2014-2015 
 

 42 

Schrijfgereedschap 

De kinderen van groep 6 schrijven met een vulpen of Stabilo. Ook voor groep 7 en 8 adviseren we 

een vulpen of Stabilo. Als leerlingen toch voor een fineliner of balpen kiezen, bepaalt de leerkracht of 

dit geschikt schrijfmateriaal is. Mocht u er niet in slagen een goede vulpen aan te schaffen, dan kunt 

u altijd bij ons terecht. De vullingen van een vulpen zijn voor onze kosten, maar verder moet u zelf 

het materiaal betalen. Er zijn goede goedkope vulpennen op school te koop voor € 4,00 per stuk. In 

groep 3 t/m 5 schrijven de kinderen alleen met potlood. 

Tijdens rekenen wordt in alle groepen alleen met potlood gewerkt. 

       

 Sponsoring 

Onze school voert geen actief sponsoringsbeleid. Wel maken we gebruik van gratis lesmateriaal van 

b.v. diverse nutsbedrijven. We letten erop dat het materiaal aansluit bij ons onderwijs, dat de 

onafhankelijkheid van de school niet in gevaar komt en dat één en ander in overeenstemming is met 

de goede smaak en het fatsoen. Wij sluiten aan bij het “Convenant scholen voor p.o. en v.o. en 

sponsoring”. 

 

Sportcommissie 

Deze commissie, waarin altijd een leerkracht van onze school zit, organiseert jaarlijks een slagbal- of 

voetbaltoernooi, een triathlon of survival, een lijnbaltoernooi, een badmintontoernooi en schaak-, 

sjoel- en damwedstrijden waaraan leerlingen van de groepen (6) 7 en 8 van alle Markelose 

basisscholen kunnen deelnemen om zich met elkaar te meten. 

 

Stagiaires 

Wanneer we stagiaires in school krijgen, laten we dat altijd via de Nieuwsbrief weten. Onze stagiaires 

komen meestal van de Hogeschool saxion in Hengelo. Soms krijgen we stagiaires van mbo-

opleidingen. 

 

Vakanties   

2014-2015 

Herfst  ma. 13-10 t/m vr. 17-10 

Sinterklaasmiddag vr. 05-12 

Kerst  vr. 22-12 t/m vr. 02-01 

Voorjaar  ma. 23-02 t/m vr. 27-02 

Pasen  vr. 3-04 t/m ma. 6-04 

Koningsdag ma. 27-04  

Mei  ma. 4-5 t/m wo. 13-05  

Hemelvaart do. 14-05 en vrij 15-05 

Pinksteren  ma. 25-5  

Studiedag  wo. 03-06 

Zomer  vr. 07-07 t/m vr. 14-08 

 

Er worden nog andere studiemiddagen gepland. Wij zullen u daar tijdig van op de hoogte stellen. 
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Bij het opstellen van dit vakantierooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met ministeriële 

adviezen, de vakantieroosters van de andere basisscholen in Markelo en het voortgezet onderwijs in 

Holten/Goor. Heeft u om welke reden dan ook verlof nodig buiten de schoolvakanties, dan kunt u 

daarvoor een formulier aanvragen bij de schooldirectie. 

 

Verantwoordelijk zijn............ ja of nee?? 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij  schoolactiviteiten (leerlingen; 

personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 

gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt  

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiele schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 

handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 

misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk is voor alles wat 

tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 

alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting 

leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in de rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de 

gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en 

wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of 

de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

1. Vakantieverlof  

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 

maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Verlof indien: 

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan een werkgeversverklaring wordt overlegd 

waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.  
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- Het hebben van een eigen zaak is bij voorbaat geen reden om buiten de schoolvakantie 

verlof toe te staan. Uitzondering vormt bv een kleine horecaondernemer die kan aantonen 

dat hij 70% van zijn inkomsten gaat missen als hij zich moet houden aan de schoolvakantie. 

 

Vakantieverlof mag: 

- eenmaal per schooljaar worden verleend; 

- mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

- mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar 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 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf 

of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden 

voorgelegd. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

a voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 

b voor verhuizing 1 dag; 

c voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of 

ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats 

van de leerling; 

d bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/adoptie ten hoogste 2 dagen; 

e bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met 

de directeur te regelen; 

f bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van  

bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en 

aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag; 

g bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in 

verband met de afstand noodzakelijk is; 

h voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof. 

 

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 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 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 

1 maand tevoren via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente 

te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de aanvraag. 

Verlof indien: 

- De ouders moeten een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen 

overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale 

indicatie betreffende één van de gezinsleden. 
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Attentie! 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 

schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan 

proces-verbaal worden opgemaakt 

 

Verjaardagen kinderen 

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven onze 

voorkeur houden. Het is de bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee te geven. Wanneer alle 

kinderen een kleine traktatie geven, hoeft geen enkel kind daardoor buiten de boot te vallen. 

 

Verjaardagen leerkrachten 

Ook dit schooljaar vieren we de verjaardagen van de meester en juffen op één dag:   

De  ‘Meester-  en Juffendag’. Deze feestdag wordt door de leerkrachten georganiseerd.  

 

Vertrouwenspersoon 

De school heeft Marijke Bakker als vertrouwenspersoon aangewezen bij wie leerlingen, ouders en 

medewerkers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke omstandigheden en/ of situaties waarbij 

iemand zich op school niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, 

discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste 

seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein. 

Hierbij kan het gaan om volwassenen en kinderen. De vertrouwenspersoon is iemand bij wie men 

altijd terecht kan om hierover te praten. Zij kan luisteren, advies geven, bemiddelen of verwijzen 

naar hulpverleningsinstanties.  

De vertrouwenspersoon zorgt er voor dat de klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt. 

Marijke Bakker is op maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig. 

Er is ook een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor onze school.  

 

Zending/missie 

Bankrekeningnummer: 3407.58.570. Elke maandagmiddag wordt in elke klas geld opgehaald (ong. 

€ 0,10 tot € 1,-- per kind). Dit is geheel vrijblijvend, maar elk bedrag hoe klein ook is van harte 

welkom! Hiermee worden ‘goede doelen’ gesteund. Het geld dat de kinderen meebrengen wordt als 

volgt besteed: 1/3 deel gaat naar het adoptie project van Mariëla Rosanna Florentino Felice; een 

meisje in de Dominicaanse Republiek. 1/3 deel wordt gegeven aan een project dat een jaar gesteund 

wordt. Dit project krijgt in die tijd extra aandacht in school. 1/3 deel is voor actuele noodhulp. 

 

Ziek of gezond 

Wanneer uw kind ziek is of later naar school komt wilt u dat dan telefonisch of schriftelijk aan ons 

laten weten? Ook als er bijv. niet gezwommen of gesport mag worden, moeten we dit weten 
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Zwemonderwijs 

Groep 3/4/5 gaat op dinsdagmorgen zwemmen van ca. 11.00 uur tot 12.00 uur waarvan 45 minuten 

effectieve zwemtijd. De kinderen van deze groepen gaan met de fiets naar het zwembad, onder 

begeleiding.  
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11. Continurooster 

 

11.1 Verantwoording 

De keuze voor het continurooster is onder meer gemaakt om organisatorische reden. Een 

toenemend aantal werkende ouders heeft een betaalde baan buitenshuis. Wij vinden het belangrijk 

dat wanneer een kind op school overblijft, het duidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft en dat 

het een en andere duidelijk georganiseerd is. Met het continurooster zoals basisschool Ichthus dat 

heeft opgezet, is er in de middagpauze meer duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor wat, 

de regie komt namelijk in handen van de leerkrachten.  

 

Een continurooster komt bovendien de veiligheid ten goede omdat de kinderen minder vaak door 

het verkeer hoeven. Door de invoering van een continurooster is de schooldag eerder afgelopen. Dat 

is gunstig voor zowel de kinderen als de leerkrachten: de kinderen hebben meer mogelijkheden voor 

andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek en sport, de leerkracht heeft meer tijd voor 

lesvoorbereiding, overleg met collega’s en ontwikkeling.  

Verder heeft het continurooster voor de kinderen een toegevoegde waarde om samen de maaltijd 

tussen de middag te gebruiken. 

 

Ook op het pedagogische vlak is er winst te behalen door de invoering van het continurooster. Door 

de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. De kinderen 

hoeven zich na een lange middagpauze niet meer ‘op te krikken’ voor het middaggedeelte. Kinderen 

hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange middagpauze. De vaart 

blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Samen overblijven bevordert bovendien 

het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en 

daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, taal en rekenen 

Wat het eten betreft tussen de middag, kinderen leren hierdoor elkaars gewoonten en gebruiken 

kennen en leren omgaan met gezond en netjes eten. Bovendien is er geen verschil meer tussen 

kinderen die wel overblijven en kinderen die naar huis gaan. 

Omdat de leerkracht tussen de middag op een meer ontspannen manier met de kinderen kan 

communiceren, zal ook de pedagogische band worden versterkt tussen de leerkracht en het kind. De 

leerkrachten streven ernaar om te zorgen voor informele sfeer tussen de middag. 

 

11.2 Organisatie 
 

weekindeling Groep 1- 2 Groep 3- 8 

maandag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

dinsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

woensdag 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 

donderdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

vrijdag 8.30 – 12.00 8.30 – 14.30 
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Een dagindeling ziet er als volgt uit: 

8.20 uur inloop voor alle groepen 

8.30 uur de bel gaat, de kinderen moeten naar binnen, de lessen starten 

9.55 uur eten en drinken 

10.00 uur pauze (groep 1/2 heeft afwijkende pauze) 

10.15 uur hervatten lessen 

11.45 uur eten onderbegeleiding van de leerkracht.  

12.00 uur buitenspelen, middagpauze voor alle groepen onder toezicht van 2 leerkrachten. 

12.30 uur hervatting van de lessen 

14.30 uur de kinderen zijn vrij  

 

De lesuren voor de middagpauze zullen zo veel mogelijk gebruikt worden voor taal, lezen en rekenen. 

Na de middagpauze komen zo veel mogelijk de zaakvakken en creatieve vakken aan bod. 

 

De lunch  

Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht gegeten 

en gedronken gedurende vijftien minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de 

leerkracht eet mee met de kinderen. Elk kind neemt een theedoek mee en ‘dekt’ hiermee zijn tafel. 

Na het eten wordt de theedoek in elkaar gevouwen en gaat zo mee in de rugzak. 

De nadruk ligt daarbij op gezond eten. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer.  

Omdat kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier 

soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is.  

 

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen 

toepassen. Denk hierbij aan:  

 Iedereen begint op hetzelfde moment met eten na een moment van stilte  

 Netjes eten en drinken  

 Blijven zitten onder het eten en drinken  

 Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken  

 Wachten totdat iedereen klaar is met eten  

 Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis  

 

11.3 Middelen   

In het kader van hygiëne en veiligheid zorgen we ervoor dat eten (lunchboxen) en drinken van de 

kinderen in een extra koelkast bewaard kan worden.  

Er is een grote koelkast aanwezig waar elke klas een mandje met het drinken van de kinderen in zet. 

De mandjes staan bij binnenkomst in de klas en worden door Mulet in de koelkast gezet. Elke groep 

heeft een eigen mandje. 

De kinderen nemen elke dag een theedoek mee van huis als placemat. Eten dat niet is opgekomen en 

overgebleven verpakking gaat in de samengeknoopte theedoek weer mee naar huis. 

Er is voorlopig voldoende speelgoed aanwezig voor het overblijven tussen de middag. Het gaat dan 

ondermeer om constructiematerialen, kleurplaten, boeken en gezelschapsspelletjes.  
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11.4 Binnen- en  buitenspelen  

Na het lunchen wordt er buiten gespeeld gedurende 30 minuten. Spelen gebeurt op het plein. Buiten 

staan banken waar kinderen zich bijvoorbeeld met een boekje terug kunnen trekken om tot rust te 

komen.  

 

De pleinwacht wordt door 2 leerkrachten en Mulet gedaan. De kleuters spelen op het kleuterplein. Er 

wordt voor de groepen 4 t/m 8 een rooster gemaakt voor het voetballen op het grasveld. 

 

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De leerkracht blijft dan bij de leerlingen in de groep. 

Omdat de pauze vrije tijd is, mogen de kinderen speelgoed en/of boeken van huis meenemen dat 

binnen en/of buiten gebruikt kan worden. Daarnaast biedt de school ook speelgoed aan. 

 

 


