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Informatiegids 2019-2020 

Voor u ligt de vernieuwde versie 

van onze informatiegids. We willen 

u met deze gids volledig informe-

ren over alle dagelijkse zaken die 

op school kunnen spelen. Naast 

alle informatie over onze school, zit 

er achterin het document ook de 

schoolkalender, waarop alle be-

langrijke data voor dat betreffende 

schooljaar vermeld staan. De info-

gids i.c.m. de kalender zijn een duo 

om het hele jaar te bewaren en te 

gebruiken!   

In deze infogids: 

 Veel praktische informatie. 

 Nieuws over waar we ons dit 
jaar op onderwijskundig vlak 
in willen verbeteren. 

 Ook de jaarkalender van 
Elserike is dit keer toege-
voegd aan deze gids. 

 Kortom alle informatie ver-
pakt in één document. 

Tussen de bomen verscholen in de buurtschap Herike-Elsen... 

Inleiding 
Al voor 1682 bestond er een school in Elsen, in 1981 werd de huidige school gebouwd. 
Elserike is een openbare basisschool, die in 1999 de Daltonerkenning heeft gekregen. We wer-
ken volgens de zes Daltonprincipes, te weten: 

• Zelfstandigheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Samenwerking 

• Reflectie 

• Effectiviteit 

• Borging 
 
Openbare Daltonschool Elserike is een school, waar leerlingen van allerlei nationaliteiten, 
godsdiensten en levensbeschouwingen welkom zijn. Een plek waar een kind zich veilig kan 
voelen. We zijn er voor alle kinderen en tonen respect voor een ieders overtuiging. 
Het verwachte aantal leerlingen per 1 oktober 2019 bedraagt 86. Daarmee zijn we de grootste 
school in het buitengebied van de Hof van Twente. Dit komt ook deels doordat we de laatste 
jaren relatief veel kinderen uit de omliggende kernen een plekje kunnen bieden. Het aandeel 
kinderen uit de kern Markelo, Goor of Rijssen is maar liefst 35%. 
 
De schoolbevolking komt dus nog steeds hoofdzakelijk uit de buurtschappen Elsen en Herike.  
We zien dat ouders steeds vaker goed laten informeren voordat ze een keus maken voor een 
bepaalde basisschool. Afstand van woonhuis tot basisschool is daarbij steeds minder relevant. 
Men kiest dus heel bewust voor een basisschool. Steeds meer ouders zien dat “Dalton” als 
onderwijsconcept het best aansluit bij hun manier van opvoeden en hun maatschappijbeeld. 
Elserike draait met 4 combinatiegroepen en 9 personeelsleden. 
 
Onze school heeft als motto:  

“De opbrengst? Dat ben ik!” 

  2019-2020 
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Stichting OPO HvT 
De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van 
Twente (OPO HvT) is het bevoegd gezag van de 
11 openbare scholen in de diverse kernen en 
buurtschappen van de gemeente Hof van Twen-
te.    

Ods ’t Gijmink (Dalton), Obs De Whee-Puntdak en 
Obs De Whee-Wiekslag in Goor, Obs Brookschole, 
Ods Elserike (Dalton), Obs Stokkum en Obs De 
Zwaluw in Markelo, Obs Stedeke (Excellente 
school) in Diepenheim en Obs Azelo, Obs Del-
denerbroek en Obs Wiene in Ambt Delden. 

De dagelijkse leiding van de stichting (opgericht op 1 januari 2008) is in handen van het 
bestuur/centrale directie. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. 

Het bestuur wordt gevormd door directeur-bestuurder Jasper Kok en Bert van den Berg.  

De leden van de Raad van Toezicht zijn Willemien Dijkman, Marta Hevink, Ynske Draisma, 
Henk Jan Muller en Rob van Lambalgen (voorzitter). 

Het bestuur/centrale directie, de Raad van Toezicht en de scholen worden ondersteund 
door het bestuursbureau bestaande uit Astrid Baartman, Ymke Overbeek en Mariska 
Oltwater. 

Het bestuursbureau, gelegen naast Obs De Whee-Wiekslag in Goor, is op maandag, dins-
dag en donderdag geopend van 8.15 uur tot 17.00 uur (woensdag en vrijdag op afspraak).  

Contactgegevens van het bestuursbureau van onze stichting staan op pagina 26 van deze 
infogids. 

Klachtenregeling 
De school is een omgeving waar mensen 

intensief met elkaar omgaan. Botsingen 

en meningsverschillen zijn dan ook niet 

bijzonder en worden vaak in onderling 

overleg bijgelegd. Soms is een menings-

verschil van dien aard, dat iemand een 

gesprek of een klacht hierover wil indie-

nen. Die mogelijkheid is er. 

Indien u over een voorval op school een 

gesprek wenst is de eerst aangewezen 

persoon daarvoor de groepsleerkracht 

van uw kind. Is het probleem niet geza-

menlijk met de leerkracht op te lossen of 

betreft het een onderwerp dat u absoluut 

niet met hem of haar denkt te kunnen 

bespreken, kunt u contact opnemen met 

de locatiedirecteur of de vertrouwensper-

soon van de school. De locatiedirecteur 

kan u, indien nodig, doorverwijzen naar 

de centrale directie voor een nader ge-

sprek. Ook kunt u contact opnemen met 

de externe vertrouwenspersoon van het 

OPO Hof van Twente. 

Tevens heeft de Inspectie van het Onder-

wijs een meldpunt betreffende klachten 

over seksueel misbruik, seksuele intimi-

datie, fysiek geweld, discriminatie, onver-

draagzaamheid, fundamentalisme, radi-

calisering, extremisme e.d.  

Ook is het mogelijk dat u na gesprekken 

op school met leerkrachten, locatiedirec-

teur,  vertrouwenspersoon en/of centrale 

directie contact opneemt met Inspectie 

van het Onderwijs of de Stichting Onder-

wijsgeschillen. 

Voor alle scholen van het OPO Hof van 

Twente is een klachtenregeling vastge-

steld. Deze is voor iedereen die bij de 

school betrokken is in te zien bij de loca-

tiedirecteur. Indien u na een of meerdere 

gesprekken met bovengenoemde perso-

nen toch meent dat een officiële klacht 

indienen noodzakelijk is dan bestaat 

daartoe de mogelijkheid. 

De school is voor de behandeling van 

klachten aangesloten bij de landelijke 

onafhankelijke “Stichting Onderwijsge-

schillen”. Deze stichting onderzoekt de 

klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) 

of deze gegrond is. Zij brengt advies uit 

aan het schoolbestuur en kan aan haar 

advies aanbevelingen verbinden. Het 

schoolbestuur neemt over de afhandeling 

van de klacht en het opvolgen van de 

aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.onderwijsgeschillen.nl 

Het kantoor van de stichting OPO HvT in Goor 

Iedere twee jaar vragen we middels een ouderenquête uw mening over 

de school te geven. In juni van 2018 hebben we een enquête afgenomen. 

Dat betekent dat we u aan het eind van dit schooljaar weer zullen 

bevragen over onze visie, werkwijze, staat van het schoolgebouw etc. 

Deze enquête wordt opgesteld in samenwerking met de 

medezeggenschapsraad van onze school. 

OUDERENQUETE 
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Onderwijskundige Ontwikkelingen 2019-2020 

Onder het motto “stilstand is achteruitgang”, staat het onderwijs binnen onze school 
uiteraard ook niet stil. Het komende jaar willen we onze aandacht richten op de volgende 
onderwijskundige aspecten, die uiteraard ook in ons schoolplan terug te vinden zijn… 

Elserike Academy 

Twee jaar geleden zijn we gestart met onze eigen opzet t.a.v. talentontwikkeling. Groep 4 
t/m 6 krijgt een aanbod van vaardigheden onderverdeeld in 7 domeinen zoals Natuur & 
voeding, Wetenschap & Techniek, Ambachten, Kunst & Cultuur… noem maar op. Dit 
schooljaar staan de domeinen Communicatie & ICT, Ambachten, Expressie en Taal op de 
planning voor de groepen 4 t/m 6 en wel op de vrijdagmiddag.. 

In groep 7&8 gaan we de eerste stappen richting een specialisatie zetten zodat volgend 
schooljaar de huidige groep 7 (dan groep 8) zich kan storten op hun meesterstuk. 

Meer over “Excelleren in talent” leest u op pagina 9. 

“Reinvent” Dalton 

Eens in de vier jaar worden alle Daltonscholen geïnspecteerd door de Nederlandse dal-
tonvereniging. Ze worden dan langs de meetlat gelegd en beoordeeld op hun 
“Daltongehalte”. Dit gebeurt bij ons op school op 28 januari 2020. In de komende vier 
jaar zal Dalton in onze nascholing een belangrijke rol vervullen. Zowel als teamscholing, 
maar ook individueel. We organiseren in samenwerking met Saxion deze nascholingsacti-
viteiten om verdieping op de daltonkernwaarden (samenwerking, verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit) te realiseren.  

DKC Herike-Elsen 

De samenwerking tussen de Kinderdagverblijf “De Beestenboel” en onze daltonschool zal 
uiteindelijk moeten resulteren in het eerste daltonkindcentrum in de regio. De eerste 
gezamenlijke stappen zullen we dit schooljaar gaan zetten. Het komende jaar zullen we 
ons richten op:  

• Het opzetten van een doorgaande lijn met als basis de “Dalton Ik-doelen”. 

• Externe zorg als fysiotherapie en logopedie binnen het kindcentrum georganiseerd 
krijgen. 

• Ons “Mentorschapsproject” uitbreiden waarbij we leerlingen uit groep 5/6 koppelen 
aan kinderen van de peuterspeelzaal. 

Plusleerlingen 

De afgelopen jaren is er veel tijd en energie geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de 
plusleerlingen op een gestructureerde manier de nodige begeleiding en aanbod krijgen. 
Door het vertrek van onze specialist op dat gebied zit de uitdaging er vooral in om op dit 
vlak om continuïteit te garanderen. Doel is om ook de komende jaren de werkwijze om-
trent plusleerlingen zoals we dat de laatste jaren hebben neergezet te continueren. We 
merken dat de opgedane expertise t.a.v.  meerbegaafde leerlingen ons ook kansen biedt. 
De kennis die we op dit vlak hebben, willen we gebruiken en uitbouwen. 

Schooltijden 
 

Door het jaar heen zijn, er naast de 
reguliere vakanties, een aantal studie-
dagen gepland voor de leerkrachten. 
Soms zijn het middagen, soms hele 
dagen. Het komt zelfs voor dat we 
een aantal dagen achterelkaar plan-
nen voor bijvoorbeeld een studiereis. 
We houden het aantal studiedagen 
goed in de gaten. Uiteraard moeten 
we voldoen aan het wettelijk bepaal-
de aantal lesuren. Hieronder een 
korte berekening van de uren die 
onze leerlingen maken in de 8 jaar dat 
ze bij ons op school zitten… 

Leerlingen van basisscholen moeten 
minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 
schooljaren. Leerlingen moeten in de 
eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten 
minste 3.520 uur les krijgen. In de 
laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 
3.760 uur. Bij ons is het aantal lesuren  
als volgt verdeeld... 

Onderbouw: 3627 

Bovenbouw: 3938 

Totaal: 7759 

Dit zijn dus de “netto-uren”. Vakan-
ties en de vrije vrijdagmiddagen voor 
de kerst- en zomervakantie zijn hier al 
vanaf gehaald.  

Een kleine rekensom mondt uit in een 
30-tal lesuren die we jaarlijks nog 
mogen gebruiken voor studiedagen.  

Meer informatie over o.a. schooltij-
den kunt u vinden op 
www.rijksoverheid.nl  
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Godsdienst 

Er wordt op onze school gelegenheid gegeven tot het volgen van godsdienstonderwijs vanaf groep 6. De lessen worden 
verzorgd door Hanny Poelert. Zij zal aan de hand van verhalen en voorbeelden de essentie van het Christendom uitleggen 
zonder bekerend te werk te gaan. Voorbeelden van alledag brengen de leerlingen duidelijkheid over hoe we met elkaar 
moeten omgaan. Uiteraard zullen ook de andere wereldgodsdiensten de aandacht krijgen. De lessen zijn op vrijwillige 
basis.  

De ouders met leerlingen in de groepen 6 t/m 8 krijgen voor de start van elk nieuw schooljaar een brief waarin staat hoe 
ze kunnen aangeven dat men principiële bezwaren heeft tegen godsdienstonderwijs en dat hun zoon of dochter deze 
lessen niet hoeft te volgen. In dat geval krijgt de desbetreffende leerling ander werk ten tijde van de godsdienstlessen. 

Muzikale vorming  

Vanaf groep 1 t/m 8 wordt er door ons muziekonderwijs gegeven. Zingen staat hier bij centraal. Ook is Muziek als vak 
geïntegreerd in de methodes Alles in 1, de Elserike Academy, de activiteiten van de Cubahof en de muziekschool, en de 
vele musicals die we elk jaar opvoeren. Ria Degenkamp (vakdocent “Muziek”) zal ons ook dit jaar met raad en daad bij-
staan.  

Culturele vorming 

Ieder jaar wordt er voor elke groep een leuk en interessant cultureel programma samengesteld. Het programma bevat 
activiteiten in het kader van dans, muziek, drama, beeldende vorming, literatuur, cultureel erfgoed etc.  

Drijvende kracht hierachter is de stichting “Cubahof”. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen alle basisscho-

len in de Hof en diverse culturele instanties. Zij stellen dit programma wat door hen het “Kunstmenu” wordt genoemd, 

jaarlijks samen. Zo wordt ervoor gezorgd dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met zoveel 

mogelijk verschillende cultuurvormen. 

Gymnastiek 

Groep 1&2 hebben bijna dagelijks een spel– of gymles in de gemeenschapsruimte op school. Daarbij worden veelal gymschoenen 
gedragen. Op woensdagmorgen gaan ze gymmen met de gymkleren aan. Deze gymkleding (gympakje of sportbroek + T-shirt en de 
gymschoenen) moet op maandag worden meegebracht naar school en vervolgens op donderdag weer meegenomen naar huis. De 
gymkleding (voorzien van naam) dient in een apart tasje te zitten. 

Vanaf groep 3 is er gymles in de sporthal “de Haverkamp”, afwisselend gegeven door de vakleerkracht (Aat Aanstoot) en de groeps-
leerkracht.  Op maandag gaan groep 5 t/m 8 van 10.00 uur tot 12.00 uur gymmen. Groep 3 & 4 gymt op dinsdagmiddag van 12.45 
uur tot 14.00 uur. Alle gymtijden zijn inclusief reistijd. 

Gymkleding: Gympakje/sportbroek en T-shirt. Gymschoenen zonder zwarte zolen (zwarte zolen geven af op de gymvloer). Wilt u 
alles voorzien van naam en meegeven in een stevige zak of tas. Na de gymles wordt er gedoucht. Wilt u daarom zorgen voor een 
handdoek. Na de gymles gaat de gymtas weer mee naar huis.  

Mocht een leerling de gymkleding vergeten zijn mee te nemen, dan blijft die leerling ten tijde van de gymles op school. 

Zwemmen 

Groep 3 & 4 heeft op maandagmiddag zwemles in Markelo. De leerlingen vertrekken maandag rond 13.20 uur vanaf school met de 
bus naar zwembad “De vijf heuvels” in Markelo.  

De lessen lopen het hele jaar door en we gaan er vanuit dat de leerlingen vanaf groep 3 in het bezit zijn van minimaal zwemdiplo-
ma A. Mocht dit niet het geval zijn, moet u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. De zwemlessen hebben een algemene inhoud 
en oefenen niet voor een zwemdiploma. 
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Excelleren in talent 
Tijdens een infoavond van een aantal jaar geleden, hebben we samen met de ouders 
nagedacht over onze school, ons onderwijs en hoe de school er over 5 jaar uit zou moe-
ten zien. Er vonden die avond veel interessante en inspirerende discussies plaats tussen 
ouders en leerkrachten. Een van de zaken die veelvuldig werden genoemd was het 
(laten) ontdekken en ontwikkelen van speciale talenten van elk kind. 

“Hot item” 

Veel basisscholen in Nederland hebben de afgelopen jaren vol ingezet op 
“talentontwikkeling”. Veelal blijft het echter bij het aanbieden van een breed scala aan 
vaardigheden en deelvaardigheden, zonder hieraan al te veel eisen te stellen. Ook bij 
ons was dat het geval. Kinderen met een speciaal talent of specifieke passie, kunnen op 
het gebied van dat talent juist veel meer aan en zouden, onder begeleiding van een vak-
specialist, veel meer de diepte in moeten kunnen gaan. Samen met het team zijn we de 
afgelopen twee jaar bezig geweest hier een plan en een raamwerk voor op te stellen 
uitmondend in het project “Elserike Academy”. 

Ontdekken 

In de eerste opzet van het plan, hebben we ervoor gezorgd dat kinderen vanaf groep 4 t/
m 6 ontdekken welk talent ze bezitten. Ze krijgen een aanbod van thema’s verdeeld in 7 
domeinen, zoals die hiernaast in de tabel worden weergegeven. In groep 7 kiezen ze 
voor twee domeinen waarin ze zich gaan verdiepen om uiteindelijk in groep 8 te excelle-
ren in één domein (master) d.m.v. het volbrengen van een meesterstuk. 

In dit schooljaar staan de domeinen Communicatie & ICT, Ambachten, Expressie en Taal 
op de planning voor de groepen 4 t/m 6 en wel op de vrijdagmiddag.. 

In groep 7&8 gaan we de eerste stappen richting een specialisatie zetten zodat volgend 
schooljaar de huidige groep 7 (dan groep 8) zich kan storten op hun meesterstuk. 

Domein Subdomein 

Taal 

Verhalen  

Gedichten 

Vreemde talen 

Journalistiek 

Kunst & cultuur 

Tekenen 

Schilderen 

Fotografie 

Film 

Expressie 

Drama 

Muziek 

Zingen 

Dans 

Techniek & Weten-
schap 

Techniek 

Natuurkunde  

Scheikunde 

Astronomie 

Ambachten 

Hout  

Metaal 

Handwerk-technieken 

Communicatie & ICT 

Programmeren 

Robotica 

Presenteren 

Media/ video 

Natuur & voeding 

Koken  

Voeding 

Dieren 
 
Planten 
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ICT 
De computer neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Niet alleen vinden 
wij het belangrijk dat de leerlingen hun weg leren te vinden op de digitale snelweg, maar 
we zetten ICT ook volop in tijdens vrijwel alle vakgebieden.  

ICT-vaardigheden 

Vanaf de jongsten leerlingen bieden we ICT-vaardigheden aan. Het We vinden het van 
belang dat naast alle andere vaardigheden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, ook 
de ICT-vaardigheden van de leerlingen ontwikkeld worden. Vaardigheden die straks in 
het voortgezet onderwijs en hun verdere leven zeker van pas komen.  

Vanaf groep 4 zit de leerlijn ICT verpakt in ons project “Excelleren in talent” via het do-
mein Communicatie & ICT. In groep 4 besteden al aandacht aan de basisbeginselen van 
het programmeren en de eerste stapjes in het gebruik van Microsoft Word en Power-
Point. 

Ook gaan we beginnen met het vakgebied programmeren en robotica. Middels program-
ma’s als Scratch en Code Kinderen, leren ze stapsgewijs hoe je een robot opdrachten 
kunt laten uitvoeren. 

Vanaf groep 7 starten we ook met het werken in de Cloud vanaf dat moment namelijk 
krijgen de kinderen een eigen Office365-account. Ze leren hun bestanden op te slaan in 
OneDrive zodat ze overal en altijd toegang hebben tot hun bestanden.  

Daarnaast leren we de kinderen op een verantwoorde manier om te gaan met het inter-
net en (social) media. Dat laatste behelst niet alleen mediawijsheid, maar ook het maken 
en bewerken van beeldmateriaal om bijvoorbeeld eigen vlogs te maken. 

Internationale  

samenwerking 
Sinds 2006 hebben we nauwe ban-
den met een zeer vooruitstrevende 
school in het zuidwesten van Enge-
land, de Broadclyst Community Pri-
mary School in Exeter. We hebben 
tijdens het eerste bezoek van een 
aantal leerkrachten van Elserike aan 
deze school de fundamenten gelegd 
voor een vruchtbare samenwerking.  

The Global Enterprise Challenge is 
daarvan de belangrijkste exponent. 
De leerlingen van groep 8 moeten 
daarbij, samen met de leerlingen van 
de school in Exeter, een eigen be-
drijfje oprichten. De producten moe-
ten middels een microkrediet van € 
40,- ook daadwerkelijk bedacht, 
gemaakt en aan de man gebracht 
worden. Het project is bekroond met 
de tweede prijs bij de Onderwijsprijs 
Overijssel een aantal jaren geleden. 

Momenteel hoort bij het project ook 
een uitwisseling waarbij de leer-
lingen van groep 7 de kinderen uit 
Engeland hier ontvangen en groep 8 
naar Engeland gaat om de Engelse 
kinderen daar te ontmoeten. 

VR– en AR-technologie 
Stichting Openbaar primair Onderwijs Hof van Twente heeft het afgelopen jaar de 
eerste stap gezet op het gebied van het gebruik van virtual reality en augmented 
reality op de basisschool. Openbare Daltonschool Elserike was één van de eerste 
basisscholen in Europa  waar de headsets van “ClassVR” zijn uitgetest. Deze 
headsets hebben een geïntegreerd beeldscherm en kunnen vanuit een centrale 
computer/ tablet tegelijk aangestuurd worden.  

Virtual reality is een technologie die leerkrachten binnen het klaslokaal in staat stelt 
om met een groep kinderen bijvoorbeeld een reis te maken naar de Pyramides in 
Egypte of de Grand Canyon; om terug te reizen in de tijd en door de loopgraven van 
de Eerste Wereldoorlog te lopen of tussen de dino’s te wandelen; om een reis te 
maken door ons zonnestelsel…de mogelijkheden zijn ongekend en zullen naar onze 

verwachting de komende jaren alleen maar toenemen.   

Augmented reality zet een 3D-beeld virtueel in het klaslokaal waar de leerlingen dan omheen kunnen lopen en van alle kanten kunnen 
bekijken. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een pompend hart, een Maya tempel of de sarcofaag van Toetanchamon.   
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Op Elserike wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leer-
lingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administra-
tieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar 
ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig 
voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met per-
soonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duide-
lijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlingge-
gevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en leerlingvolgsysteem 
Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze 
school. Omdat Elserike onderdeel uit maakt van Stichting Openbaar primair Onderwijs Hof van Twente, worden daar ook 
(een beperkt aantal) persoonsgegevens mee 
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 
administratie en het plaatsingsbeleid. 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens 
met andere organisaties, wordt daar vooraf 
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die 
uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  

Digitaal leermateriaal 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal 
leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik 
van Basispoort. Deze software maakt het geven van 
onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen 
mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets 
is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de 
antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggege-
vens nodig.  

De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggege-
vens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2019/2020 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van 
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het 
identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  

Voor digitale leermiddelen en veel software die hoort bij de methodes voor o.a. rekenen en taal geldt dat ze juist wel leer- en toets-
resultaten opslaan. Als u wilt weten hoe de leveranciers van dergelijke digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan 
kunt u dat nalezen in de privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. Ook hebben ze allemaal het conve-
nant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend.  

Foto’s en video’s 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming ge-
vraagd op het inschrijfformulier van de school. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder 
gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van de leer-
ling, of bij de schooldirecteur. 

Verspreiden contactgegevens 

Op onze school werd er altijd een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg prak-
tisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, 
overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Er stond ook altijd een leerlingenlijst in met de namen van de kinderen bij ons op school, inclu-
sief contactgegevens. In het kader van de nieuwe AVG-wet moeten we hier echter voorzichtig mee omgaan. In de eerste weken 
van het nieuwe schooljaar zullen we middels een nieuw document toestemming vragen voor het plaatsen van al dit soort privacy-
gevoelige zaken. Ook opnieuw dus voor foto’s en filmpjes die we bijvoorbeeld op Facebook en de websites. Pas na die nieuwe in-
ventarisatie zullen we bepalen of we nog op de “ouderwets manier” de leerlingenlijsten zullen verspreiden of dat we toch anders te 
werk zullen moeten gaan.  
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Typecursus 
Nu we in de bovenbouw Chromebooks 
hebben, zullen de kinderen bij ons op 
school al baat hebben bij het snel blind 
kunnen typen. Daarom stellen we de 
leerlingen van groep 6 t/m 8 in de 
gelegenheid om op school een typedi-
ploma te behalen.  

Ook in voorgaande schooljaren heeft 
Lianne ten Heggeler van LTH-
opleidingen uit Hengevelde, de type-
lessen verzorgd. Zij biedt, bij voldoen-
de deelname, voor de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 20 typelessen (van elk 
75 minuten) en 2 proefexamens aan 
voor ongeveer € 327,50. Lianne bege-
leidt de lessen op school en de kin-
deren moeten thuis zoveel als mogelijk 
verder oefenen met het programma 
Type World. 

Lianne kan lessen aanbieden op vrij-
dagmiddag na schooltijd. Ze moet 
echter wel minimaal 10 kinderen heb-
ben om te kunnen starten.  

Het examen wordt door de VSLM-
organisatie georganiseerd, d.w.z. dat 
het examen onder toezicht van een 
examinator wordt afgenomen. De 
exameneis is minimaal 100 aanslagen 
per minuut. 

Binnenkort krijgt u een speciale brief 
toegestuurd met alle nodige informa-
tie omtrent het aanbod.  

 

 

Tablets 
In januari 2013 zijn wij een proefperiode van een half jaar gestart t.a.v. het gebruik van 
tablets in de klas. Deze tablets en ontwikkeling van de apps worden geleverd door de 
stichting Snappet. De tablets, die we in bruikleen hebben, zijn niets meer en niets minder 
dan een vervanging van de werkschriftjes. De les ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar de 
leerlingen maken alle opdrachten nu op de tablet in plaats van in een schriftje. De grote 
voordelen hiervan zijn dat de leerlingen nu veel makkelijker individueel en “realtime” 
gevolgd kunnen worden, kunnen oefenen op hun eigen niveau en direct feedback krijgen 
op hun werk.  

Op dit moment werken alle kinderen van groep 4 t/m 8 met de tablets voor de vakgebie-
den Rekenen, automatiseren, woordenschat, Taal en Spelling, maar ze kunnen ook voor 
alle andere vakgebieden gebruikt worden. De leerlingen in groep 4 t/m 6 werken met een 
kleine 7 inch tablet en de leerlingen uit groep 7&8 met een zogenaamd Chromebook. 

Ontwikkeling 

Onderzoek toont aan dat het werken met de tablets en apps van Snappet betere leerre-
sultaten opleveren dan werken uit een boekje/ schrift. Daarbij zit het bedrijf Snappet niet 
stil. Samen met de gebruikers (wij als basisscholen) zijn er ook deze zomer weer flinke 
verbeteringen in het systeem aangebracht en zijn de mogelijkheden ongekend. Het nieu-
we Chromebook maakt deel uit van nieuw scholenpakket bij Snappet. In dit pakket zit 
ook de thuiswerkoptie verpakt voor alle leerlingen. Leerlingen en ouders kunnen via een 
website inloggen op hun eigen leeromgeving. Leerlingen kunnen opdrachten maken om 
te oefenen en ouders krijgen inzage in de behaalde resultaten van hun zoon of dochter. 
De kinderen uit groep 7&8 leren eveneens hoe ze online moeten werken met het Office 
365, het werken in de Cloud het best kan en leren ze gebruik te maken van Online tools 
als “Skype for business” en “Yammer”. 

Kosten 

Vooralsnog kunnen we de kosten voor Snappet uit onze eigen schoolmiddelen betalen. 
Ouders hoeven hiervoor dus geen extra bijdrage te leveren. De financiële grens is echter 
wel een beetje bereikt. We hadden graag iedereen de Chromebookvariant aangeboden, 
maar dat lijkt niet haalbaar. De kosten per leerlingen per jaar liggen significant hoger dan 
bij het basispakket. 

U heeft tijdens de infoavond, de kijkochtenden en de “Open dag” natuurlijk de mogelijk-
heid om het werken met de tablets in de praktijk te zien.  
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Projectonderwijs vanaf groep 5 
Sinds een aantal jaren bieden we in de groepen 5 t/m 8 een geïntegreerd en projectmatig aanbod van de zaakvakken (Aardrijkskunde, Ge-
schiedenis en Natuur), Techniek, Taal, Engels en Verkeer. In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven dat de verplichte vakken zo-
veel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Ook in de kerndoelen van het onderwijs wordt het belang van vakkenintegratie 
meerdere malen onderstreept. Deze samenhang maakt de leerstof namelijk logisch, motiverend, efficiënt en effectief. Om dit te realiseren 
hebben we op Elserike gekozen voor de methode “Alles in 1”.  

Alles in 1 biedt 20 volledig projecten, waar de groepen 5, 6, 7 en 8 tegelijkertijd en samen aan kunnen werken. Bij ieder project zitten ook 
doe-opdrachten, tips voor excursies en veelal een leuke afsluiting waar ook de ouders regelmatig voor uitgenodigd worden. De onderwerpen 
die in vier jaar aan bod komen zijn: 

 

 

Bieb in school 
De Bibliotheek op school is een regionaal project wat zich richt op het vergroten van leesple-
zier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatievaardigheden 
van leerlingen. Door een gezamenlijke strategie en bewezen bibliotheekprogramma’s te 
benutten, wordt elke school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving. Een omge-
ving waarin lezen volop de ruimte krijgt en waar aantoonbaar betere resultaten worden 
geboekt.  

Wat betekent dit voor de school van uw kind?  

Binnen de aanpak van de Bibliotheek op school bouwen bibliotheek en school samen aan 
een leesomgeving waarin onderstaande onderdelen een vaste plek krijgen:  

• De schoolbibliotheek  

We hebben op dit moment een professioneel ingerichte schoolbibliotheek voor groep 1-8. 
Deze schoolbibliotheek bevat nieuwe boeken van Bibliotheek Hof van Twente (rond de 500 

nieuwe boeken) en de eigen boeken van de school. 

• Gratis lidmaatschap  

Alle leerlingen zijn of worden gratis lid van de Bibliotheek op school. De leerling leent hiermee in de schoolbibliotheek en kan terecht in alle 
vestigingen van Bibliotheek Hof van Twente.  

• Onderzoek met de leesmonitor  

Elk jaar doet de school mee aan een monitor. Deze monitor meet het leengedrag en de leesbeleving van uw kind en meet de leescultuur op 
school en thuis. De resultaten helpen de school om goede leesdoelen te bepalen en helpen de bibliotheek bij het samenstellen van de boe-
kencollectie.  

• Lezen, lezen, lezen 

Door slechts 15 minuten vrij lezen per dag leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar! Daarom besteedt de leerkracht dagelijks aandacht 
aan vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bibliotheek Hof van Twente zorgt voor inspirerende werkvormen en een aantrekkelijke boe-
kencollectie.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLDmNOtx8cCFQu0GgodmDEITw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fbiebhoogeveen%2Fde-bibliotheek-op-school%2F&ei=jALeVZLNJYvoapjjoPgE&psig=AFQjCNGfbBZUoGcBzOF
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Passend Onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is de 
wet Passend Onderwijs van 
kracht. Kernpunten uit deze 
wet zijn dat: 

• Reguliere en speciale 
scholen op het gebied van 
ondersteuning aan leer-
lingen samenwerken; 

• Scholen zorgplicht hebben 
(de school waar de leer-
ling schriftelijk is aange-
meld dient te zorgen voor 
een passende plek indien 
er sprake is van zeer spe-
cifieke onderwijsbe-
hoeften van een kind); 

• Scholen en gemeenten / 
jeugdhulpverlening wer-
ken samen aan de integra-
le ondersteuning aan leer-
lingen vanuit onderwijs en 
zorg; 

• Er minder regelgeving 
vanuit Den Haag komt en 
dat we meer in de eigen 
regio kunnen regelen. 

 

Voor u als ouders geldt dat de 
scholen de belangrijkste infor-
matiebron 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 websi-
te: www.swv2302.nl    

Op www.passendonderwijs.nl 

(website van ministerie OCW) 

en op 

www.passendonderwijsenoud

ers.nl kunnen ouders / verzor-

gers meer informatie vinden  

Passend Onderwijs 
Samenwerkingsverband en subregio 

Onze school maakt deel uit van het schoolbestuur OPO Hof van Twente. Alle schoolbestu-
ren in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Bor-
ne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO. Dit 
samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio’s; Enschede , Plein Midden Twente 
(Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Los-
ser en Dinkelland). De scholen van OPO HvT vallen onder de subregio Plein Midden 
Twente.   

De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de 
regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met el-
kaar 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. Daar-
naast 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 
subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijk-
heden 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 resultaat opleveren waardoor de leerling op 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 toelaatbaar-
heidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. 

Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (IB’er). In ons geval is dat juf 
Joanne Roeterdink. Zij is in staat verdere vragen te beantwoorden over de uitvoer van 
Passend Onderwijs op de school. 

http://www.swv2302.nl
http://www.passendonderwijs.nl
http://www.passendonderwijsenouders.nl
http://www.passendonderwijsenouders.nl
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Leerlingenzorg 
Dyslexie 

Op onze school proberen we leesproblemen die zich kunnen voordoen, vroegtijdig te onderkennen door te werken met het 
‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’. 

In groep 2 wordt er door de logopediste een screening gedaan. Als kinderen problemen hebben met auditieve vaardigheden, die 
van belang zijn bij het leren lezen, kan hier tijdig op ingesprongen worden. Kinderen krijgen dan extra begeleiding (eventueel door 
de logopediste).   

Ook kan er in groep 2 een extra screening gedaan worden, waarbij gekeken wordt of er signalen zijn die kunnen wijzen op dys-
lexie. Als er sprake is van dyslexie in de familie willen we dat graag weten: dyslexie kan namelijk erfelijk zijn. 

In groep 3 worden de kinderen vanaf het begin regelmatig getoetst, zodat we meteen kunnen ingrijpen als de leesontwikkeling 
achterblijft of stagneert. We oefenen het lezen zoveel mogelijk in kleine groepjes en vragen ouders om ook thuis met hun kin-
deren te gaan oefenen met lezen.  Thuis oefenen met lezen is heel belangrijk, kinderen hebben in groep 3 en 4 echt veel oefening 
nodig om het lezen te automatiseren. Als kinderen in deze fase een achterstand oplopen, is het heel moeilijk om die weer in te 
halen. 

Blijft de leesontwikkeling achter ondanks het feit dat er regelmatig extra geoefend is, zowel op school als thuis, dan zou er sprake 
kunnen zijn van dyslexie. Als er sprake is van zo’n achterstand,  kan er vanaf groep 4 onderzocht worden of er sprake is van dys-
lexie. 

Logopedie 

Elke basisschool binnen de Hof van Twente heeft recht op schoollogopedie. Tijdens het schooljaar zal de schoollogopediste de 
school bezoeken om de leerlingen in groep 2 te screenen. Deze screening zal voor alle scholen binnen de Hof van Twente verzorgd 
worden door Petra Bekhuis. Mochten er uit de screening problemen naar voren komen die extra aandacht van de logopedist ver-
eist, zullen we uiteraard contact met u opnemen om u in te lichten en om eventueel vervolgafspraken te maken voor een behan-
deltraject bij de logopediste. 

Alle logopedische aspecten worden tijdens zo’n screening bekeken... 

1.Spraakproblemen. Kinderen kunnen de klanken en woorden in hun mond niet goed vormen waardoor ze minder verstaanbaar 

worden voor anderen. Ook kunnen kinderen stotteren of broddelen (te snel en slordig spreken). 

2.Taalproblemen. Bij kinderen kan de taalontwikkeling te langzaam of te laat op gang komen. De kinderen kunnen problemen 

hebben met de taalinhoud (woordenschat), de taalvorm (zinsbouw, zinslengte, grammaticale regels) en/of het taalgebruik (de 
doelen waarvoor en de wijze waarop taal gebruikt wordt.) 

3.Stemproblemen. De stem kan hees, schor, metalig of geknepen klinken. Ook kan de stem wegvallen of overslaan. De manier 

van ademen en de houding spelen bij stemproblemen een grote rol. 

4.Gehoorproblemen. Door problemen met het gehoor ( bv. middenoorproblematiek) kan de spraak of taal vertraagd of verkeerd 

op gang komen. Bij sommige kinderen zijn luistervaardigheden 
onvoldoende ontwikkeld. 

5.Mondmotoriekproblemen. Het ademen door de mond, het dui-

men of vinger/speen zuigen of verkeerd slikken kunnen negatieve 
invloed hebben op uitspraak, lichaamshouding, uitgroei kaak, gehoor 
enz. 

Voor vragen en of opmerkingen over uw kind (onafhankelijk welke 
groep) kunt u te allen tijde contact opnemen via de school of met de 
schoollogopedist. 
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Methode “Kwink” 

Hoewel we een scala aan werkvor-
men en activiteiten hanteren om de 
sociale vaardigheden van de leer-
lingen op peil te houden, vereist de 
inspectie van ons dat we een goedge-
keurde methode voor deze sociale 
vaardigheden gaan hanteren. Dit 
schooljaar duiken we wat dieper in de 
methode “Kwink”.  

In de “Week van de 
Lentekriebels” is het de 
bedoeling dat de leerlingen 
elke dag les krijgen over 
weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit. Rutgers heeft 
hiervoor een mooie digitale 
lesmethode: Kriebels in je 
buik. Met lessen van groep 1 
tot en met groep 8, die 
passen bij de leeftijd en 
belevingswereld van de 
kinderen. De lessen dragen 
eraan bij dat kinderen een 
positief zelfbeeld en 
vaardigheden ontwikkelen op 
het gebied van 
weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit.  

In deze week gaat het ook 
over vriendschap, liefde, 
relaties en omgangsregels. 
Daarom past deze vorming 
goed binnen alle groepen.  

Dit schooljaar is de week van 
de lentekriebels van 16 tot 20 
maart 2020. 

LENTEKRIEBELS 

Sociale veiligheid op school 
Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet sociale veiligheid aangepast. In artikel 4c Verplich-
ting zorgplicht sociale veiligheid op school staat... 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de sociale veiligheid op school, waarbij het bevoegd 
gezag in ieder geval:  

a. sociaal veiligheidsbeleid voert, 

b. de sociale veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een repre-
sentatief en actueel beeld geeft, en 

c. er zorg voor draagt dat bij een persoon tenminste de volgende taken zijn belegd:  

• het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en  

• het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Hier volgt uit dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gaan volgen, een aan-
spreekpunt voor leerlingen en ouders aanwijzen (de coördinator) en een actief veiligheidsbe-
leid voeren. 

Aan kerndoel 38: “Oriëntatie op jezelf en de wereld” wordt jaarlijks aandacht besteed tijdens 
de week van de Lente kriebels. De school gebruikt hiervoor het lespakket “Relaties en seksua-
liteit” van de Rutgersstichting. Daarnaast wordt er tijdens een aantal thema’s van de metho-
de “Alles in 1” ook aandacht geschonken aan dit kerndoel. 

ZIEN! 
Het eerste “rapport” in november is vooral een weergave van de sociale– en Daltonvaardig-
heden van de leerlingen. Met behulp van eigen observaties van de leerkrachten en speciale 
vragenlijsten voor zowel de leerkracht als de leerling wordt een beeld geschetst van het wel-
bevinden van uw kind. Wij gebruiken hiervoor “ZIEN!”. ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat 
op school gebruikt wordt. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-
emotionele functioneren van een kind in kaart brengen.  

In de groepen 1 t/m 4 vindt er een gesprek plaats met de leerlingen. Leerlingen van groep 5 
tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden krijg je als leer-
kracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft.  

Tijdens het contactmoment in november worden de resultaten van zowel de observaties 
door de leerkracht als ook de resultaten vanuit ZIEN! met de ouders besproken. 

Vertrouwenspersoon  
Zoals op pagina 4 van dit deze infogids al is aangegeven beschikt elke school over een ver-
trouwenspersoon. Dit is vaak een leerkracht en/ of IB’er. In ons geval is dat juffrouw Joanne 
Roeterdink. De taak van de vertrouwenspersoon is: 

• Het eerste aanspreekpunt in het geval van een conflict of klacht 

• Doorverwijzen naar de juiste instantie. 

Stichting OPO Hof van Twente heeft daarnaast gekozen voor een externe vertrouwensper-
soon. Dit is mevr. C.A.A.M. Meereboer te Markelo die telefonisch te bereiken is op: 0547-
361270 
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“Commissies” 
Naast de OR en de MR van 
onze school zijn er natuurlijk 
nog veel meer ouders die actief 
zijn op onze school. 

• Het overblijven wordt 
sinds jaar en dag prima 
geregeld door de over-
blijfcommissie o.l.v. Laura 
Beldman en Yolanda van 
Hal. De verantwoordelijk-
heid van de tussenschool-
se opvang (TSO) ligt 
wettelijk gezien bij de 
ouders en is bij ons onder-
gebracht bij de MR. 

• De hoofdluizen epidemie 
wordt vakkundig voorko-
men door een team van 
moeders die in de week 
na een vakantie op school 
komt om alle leerlingen 
vakkundig te checken op 
hoofdluis. Momenteel 
trekken Evelyn Marsman 
en Cindy Vonk de kar. 
Extra hulp is zeker wel-
kom stuur hiervoor een 
mail naar direc-
tie.odselserike@opohvt.nl 

• De schoolkrant heeft 
dankzij een fanatieke en 
ambitieuze redactie een 
paar jaar geleden een 
volledig nieuw jasje gekre-
gen door. De commissie 
o.l.v. Barbara Visschedijk 
maakt zich er twee keer 
per jaar erg druk voor. 
Twee keer per jaar komt 
de schoolkrant uit. 

 

Sociale vaardigheden  
Leerlingen kennis laten opdoen en vaardigheden laten ontwikkelen. Dat is natuurlijk de 
belangrijkste taak van elke school. Toch is er een groot verschil tussen de keuzes die 
scholen maken in welke vaardigheden het waard zijn om in te investeren. De laatste tijd 
ligt op elke school vooral de nadruk op het zo hoog mogelijk scoren op de Citotoetsen. 
Ook wij ontkomen niet aan de druk om op de kernvakken de scores optimaal te houden. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke leerling zich fijn voelt bij ons op school. Als je 
lekker in je vel zit kun je ook gewoon beter presteren. Daarnaast zijn sociale vaardighe-
den in hun latere leven net zo belangrijk als het goed kunnen rekenen of spellen.  

Het Daltononderwijs zorgt ervoor dat samenwerkingsvaardigheden op Elserike van jongs 
af aan aangeleerd worden. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en iedereen heeft vaardighe-
den waar hij nog beter in kan worden. Als je elkaar hierin kunt helpen, creëert dat een 
sfeer waarin iedereen zijn eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen. 

De zorg voor elkaar gaat verder dan je maatje of je klasgenoten. De leerlingen van de 
oudste drie groepen worden namelijk ook “mentor”. 

Het mentorschap 

De leerlingen van groep 7 en 8 (en een aantal van groep 6) hebben er een speciale taak 
bij. Deze leerlingen worden/ zijn “mentor”. In 2009 zijn we gestart met dit project waarbij 
we leerlingen uit de groepen 0, 1, 2 en 3 koppelen aan een leerling uit de hoogste groe-
pen. De mentoren vormen een vaste steun en toeverlaat op bijvoorbeeld het schoolplein 
of bij groepsoverstijgende activiteiten. We hebben vaak wat vaste momenten waarop 
mentoractiviteiten worden georganiseerd. Zo is er in de Kinderboekenweek altijd een 
gezamenlijk voorleesmoment en wordt er in de maanden november/ december en in het 
voorjaar altijd gezorgd voor het schoolbreed versieren van de ramen. 

De nieuwe mentoren zullen zich middels een brief voorstellen aan de ouders van de leer-
ling uit de onderbouw, zodat u als ouder ook weet wie uw kind begeleidt.  

Eigenaarschap 

Daarnaast geven we leerlingen vanaf groep 6 steeds vaker de verantwoordelijkheid om 
voor hun medeleerlingen een specifieke schoolbrede activiteit te organiseren. Aan het 
begin van het traject bepaalt de leerkracht de kaders zodat de leerlingen binnen die ka-
ders hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Het proces is hierbij belangrijk, maar 
zeker ook het uiteindelijke product. De activiteit moet natuurlijk wel vlekkeloos verlopen. 
Een hele verantwoordelijkheid dus maar ook een hele goede leerschool waarbij de leer-
lingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Eigenaarschap vormt ook een belangrijk onderdeel van het teamscholingstraject dit 
schooljaar o.l.v. “Dalton Deventer” van Saxion. 
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Daltonkindcentrum Herike-Elsen 
De laatste jaren is de samenwerking tussen Kinderopvang de Beestenboel en Dalton-
school Elserike steeds intensiever geworden. Het aantal gezamenlijke speelmomenten 
op zowel de Beestenboel als de school werden uitgebreid en ook vieren we het Sinter-
klaasfeest de laatste jaren al vaak samen. Een logische volgende stap zou zijn dat we 
ook op onderwijskundig vlak de zaken meer zouden gaan stroomlijnen.   

Gemeente Hof van Twente stimuleert de laatste jaren dergelijke samenwerkingen 
tussen basisscholen en instellingen voor kinderopvang en is een groot voorstander van 
het oprichten van zogenaamde Integrale Kindcentra. Een Integraal Kindcentrum (IKC) is 
dus een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschool-
se opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.  
 
Een IKC is normaliter een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij 
gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.    
 

Wat is een Daltonkindcentrum?  
De laatste jaren hebben Nicole ten Berge-Lammertink (de Beestenboel) en Bertjan ten Donkelaar (Elserike) meerdere gesprekken gehad om 
te kijken of ook onderwijsinhoudelijk een gemene deler gevonden zou kunnen worden. Het doel was dat we zouden toewerken naar één 
doorgaande lijn op meerdere gebieden. Al snel werd duidelijk dat we in “Dalton” een bruikbare kapstok hadden om organisatorisch en on-
derwijsinhoudelijk alles aan op te hangen.   
We zijn in het september van 2017 op bezoek geweest bij Daltonkindcentrum de Markesteen in Zwolle om te kijken hoe zo’n kindcentrum er 
in de praktijk uit zou zien en wat de bevindingen van zowel de kinderopvang als de basisschool zouden zijn. Samen met een vertegenwoordi-
ger van de gemeente, Stichting OPOHvT, twee vertegenwoordigers van Elserike en twee van de Beestenboel hebben we ons rond laten lei-
den en hebben we vragen kunnen stellen. We zagen gelijk de paralellen met onze situatie en ook de kansen die dat voor ons zou bieden.  
 
De stap naar een “DKC Elserike” is er wel één met voor beide teams vrij ingrijpende veranderingen. Hoewel school en kinderopvang op juri-
disch en financieel vlak natuurlijk wel gescheiden blijven, creëer je in de praktijk een situatie waarin je in principe van twee teams één team 
maakt, je op directie- en onderwijsinhoudelijk niveau intensief samenwerkt en je kinderen al vanaf een heel jonge leeftijd kent, ziet en de 
zorg kunt bieden die ze nodig hebben.  

Er waren vergaande plannen om te komen tot de bouw van een peuterspeelzaal en BSO naast groep 1 & 2. Vanwege de uiteindelijk toch 
veel te hoge kosten is dit traject even “on hold” gezet. Het ontwikkelen van een doorgaande lijn kan ondanks het feit dat het gebouw er 
nog niet staat gewoon doorgaan en dat zijn we ook van plan. U kunt hier meer over lezen op bladzijde 6 van deze infogids en in ons nieu-
we schoolplan op de website van de school. 

 

Inloopspreekuur GGD en Salut 
Zoals we hierboven beschreven hebben is één van de voordelen van een IKC of DKC dat 
naast een doorgaande onderwijskundige en opvoedkundige lijn ook een uitgebreider 
zorgaanbod georganiseerd kan worden. Dit schooljaar starten we met een inloopspreek-
uur voor ouders en leerkrachten van de GGD en Salut. De jeugdverpleegkundige van 
GGD JGZ en de schoolmaatschappelijk werker van Salut hadden het afgelopen jaar twee 
keer per maand een inloopspreekuur binnen Elserike. U kon hier zonder afspraak ge-
bruik van maken. U kon bij hen terecht voor tips en advies bij eenvoudige opvoedvragen 
zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling.  

Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw 
kind, problemen binnen de school of omdat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft. De hulpvragen kunnen erg divers zijn... 

 “Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 

 “Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 

  “Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee omgaan?” 

  “Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat slapen?”  

 “Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?” 

 “Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 

 “Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 

Deze inzet betrof een pilot die aan het begin van dit schooljaar geëvalueerd zal gaan worden door de betrokken instanties. Hoewel er weinig 
gebruik gemaakt is van dit inloopspreekuur hopen wij wel dat de pilot voortgang zal gaan vinden. Zodra we nieuws hebben zullen we in de 
nieuwsbrief hierover berichten. 
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GGD Jeugd gezondheidszorg 
Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling is van groot belang voor kinderen. De 
Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente helpt u hier graag bij. Zij schrijven: 

Het team Jeugdgezondheidszorg 

Samen met u volgen wij de ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte totdat uw kind 
19 jaar is. De eerste vier jaren van uw kind bieden wij zorg en ondersteuning aan vanuit 
het consultatiebureau, daarna op de school van uw kind.  

Gezondheidscheck op school 

In groep 2 en 7 van de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs in klas 2 en 4 zien 
wij uw kind. Wij kijken naar de lengte en het gewicht en of uw kind goed kan zien en ho-
ren. Kinderen hoeven zich tijdens deze gezondheidscheck niet uit te kleden. Deze check 
vindt plaats op school, in de vertrouwde omgeving van uw kind. Als ouder hoeft u hier 
niet bij aanwezig te zijn. Wij vragen ouders en school vragenlijsten in te vullen. Dit geeft 
een goed beeld van een kind. Voor de kinderen is het belangrijk dat zij ons al kennen. Wij 
stellen ons daarom altijd eerst even voor in de klas. Op onze website www.ggdtwente.nl 
is een informatieve film te vinden hoe een gezondheidscheck gaat.  

Extra aandacht en ondersteuning 

Sommige kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig. Deze kinderen krijgen een extra 
onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Als ouder bent u hierbij van harte 
welkom. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies op maat, een telefonisch consult of 
een bezoek aan huis. Dit kan gaan over de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van 
uw kind.  

Samenwerking met school 

Voor ons is de samenwerking met scholen heel belangrijk en waardevol. Wij hebben 
daarom regelmatig contact met school en nemen deel aan zorgoverleggen. Wij zijn voor 
scholen een vast aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim 
van kinderen. 

Inentingen 

Alle kinderen ontvangen rond de leeftijd van 9 jaar een uitnodiging voor twee prikken. 
Een prik tegen difterie, tetanus, polio (de Dtp-prik) en een prik tegen bof, mazelen en 
rodehond (Bmr-prik).  

Daarnaast ontvangen alle 12-jarige meisjes twee keer een uitnodiging voor de HPV-prik. 
Deze inentingen zorgen voor bescherming tegen baarmoederhalskanker.  Meer informa-
tie over inentingen: www.ggdtwente.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties. 

Wilt u meer informatie 

Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheids-
zorg. U kunt ons, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, bellen op het centrale tele-
foonnummer 0900 - 333 88 89. 

Hoofdluis 
Sinds een aantal jaren is er voor een 

groep ouders een speciale taak weg-

gelegd. De hoofdluiscommissie con-

troleert na iedere vakantie alle leer-

lingen op hoofdluis. Mede dankzij de 

inzet van deze luizenmoeders kun-

nen we de luizeninvasie binnen de 

perken houden. 

Mocht er tijdens de controle hoofd-

luis of neten ontdekt worden, wordt 

u per brief en/ of mail hiervan op de 

hoogte gesteld. Ook stellen we het 

op prijs dat wanneer u als ouder 

hoofdluis bij uw zoon of dochter 

ontdekt, dit doorgeeft aan de 

groepsleerkracht of directie. 

Wanneer u meer informatie wilt 

over de luizenmoeders of u wilt zich 

als vrijwilliger aanmelden, dan kunt 

u contact opnemen met de school: 

0547-362095 of direc-

tie.odselserike@opohvt.nl 

Veiligheidshesjes 

Er zijn op school veiligheidshesjes te 
leen. Wilt u uw kinderen dus goed 
zichtbaar op de fiets naar school laten 
gaan, kunt u zich melden bij de direc-
tie voor een hesje.  

De hesjes zijn in bruikleen en dienen 
weer ingeleverd te worden wanneer 
uw kind van school gaat of wanneer 
het hesje te klein is geworden. 

http://www.ggdtwente.nl/
http://www.ggdtwente.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties
http://www.ggdtwente.nl/
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Excursies 
In een schooljaar vinden er tal van extra activiteiten plaats naast de reguliere lessen. 
Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt ook het aanbod voor een school om mee te 
doen met allerlei projecten al maar groter. Wij als leerkrachten maken uit dit grote aan-
bod een weloverwogen keus. 

De laatste jaren plannen we een aantal vaste excursies. Eens in de twee jaar maken de 
groep 7&8 bijvoorbeeld een reis naar Den Haag. De kosten hiervan worden door de ou-
derraad vergoed. Tijdens deze excursie wordt een bezoek gebracht aan de Tweede Ka-
mer en als de tijd het toelaat wordt ook Panorama Mesdag en Paleis Noordeinde be-
zocht . 

Daarnaast is er voor alle leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen in Markelo ieder 
jaar een speciaal programma in het kader van de herdenking en bevrijding.  

Het schooljaar zit voor elke groep vol met activiteiten “op locatie”. We zullen dan ook 
vaak een beroep op u moeten doen om mee te rijden... 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Elserike heeft een gelukkig zeer actieve oudergeleding. Naast de ouderraad, die een brug 
vormt tussen school en ouders, is er een schoolkrantcommissie, een overblijfcommissie, 
een luizencommissie en een klussencommissie. De ouderraad doet ieder jaar verslag van 
de financiën tijdens het oudercafé of de infomarkt. De ouderraad beheert o.a. de gelden 
die binnenkomen via de ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud-papier.  

De ouderbijdrage bedroeg de afgelopen jaren € 22,50 per kind. Jaarlijks wordt bekeken of 
de hoogte van deze bijdrage nog voldoet. U krijgt tijdig een brief in huis met de informa-
tie betreffende de ouderbijdrage.  

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: NL74RABO0340703172 t.n.v. Stichting 
Ouders en Vrienden van Elserike. 

Inzamelen 

Al sinds jaar en dag zorgen de omliggende buurtschappen ervoor dat er eens in de maand 
oud-papier wordt ingezameld. De containers hiervoor staan elke laatste zaterdag van de 
maand opgesteld bij school. De opbrengsten hiervan die toch substantieel zijn komen bij 
de Ouderraad van school terecht. 

Ook kunt u op school oude batterijen inleveren. Hiervoor ontvangen wij dan weer een 
kleine vergoeding. 

Al dit geld vloeit indirect allemaal weer terug naar de school en dus uw kind. Te denken 
valt aan extraatjes tijdens de sinterklaas-, kerst- en paasviering, projecten, aanschaf van 
(speel-) materiaal, excursies, handvaardigheidscircuit en een substantiële bijdrage in de 
vervoerskosten van de schoolreizen. 

 

Schoolreizen 
De groepen 1, 2, 3, en 4 gaan één dag 

op schoolreis. De groepen 5&6 gaan 

drie dagen op schoolreis naar een nog 

nader te bepalen accommodatie. 

Groep 7&8 gaat dit jaar aan het begin 

van dit schooljaar 5 dagen op school-

reis naar Schiermonnikoog.  

De kosten van de eendaagse school-

reizen zullen rond de € 25,- liggen. De 

meerdaagse schoolreizen zullen tus-

sen de € 90,- en € 120,- kosten. 

De mogelijkheid bestaat om hiervoor 

te sparen. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de desbetreffende 

leerkracht. 

De bijdrage van de ouderraad voor al 

deze schoolreizen ligt op ongeveer € 

20,- per leerling per jaar. 

De begeleiding van de schoolreizen is 

in handen van leerkrachten en even-

tueel stagiaires.  
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OR, MR en ouderbetrokkenheid 
Meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen zijn de kernwoorden binnen het 
onderwijs m.b.t. ouderbetrokkenheid. Elke ouder speelt zijn eigen rol tijdens de basis-
schoolperiode van zijn of haar kind(-eren). Wij zijn ons daarvan bewust en respecteren de 
rol die u hierin kiest. Er zijn ouders die de school puur zien als een instelling die onderwijs 
verzorgt aan hun kind. Daarentegen zijn er ook ouders die kiezen voor een actieve rol, 
waarbij u bijvoorbeeld de helpende hand biedt bij verschillende activiteiten in de school 
of meedenkt en meebeslist over beleidszaken van de school. 

Ouderraad 

Binnen de ouderraad (OR) kunt u actief meehelpen met de activiteiten die op school wor-
den georganiseerd. In samenwerking met het team worden bijvoorbeeld Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, schoonmaakavonden etc. georganiseerd. De actuele samenstelling van de 
OR is te vinden op pagina 27. 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) daarentegen denkt actief mee met onderwijskundige 
zaken, beleidszaken en belangrijke beslissingen m.b.t. bijvoorbeeld het schoolplan of 
gemeentelijke beleidsstukken die de school aangaan. Inspraak varieert hierbij van advies 
tot instemmingsrecht. De actuele samenstelling van de MR is te vinden op pagina 27. 

Oudercafé 

Daarnaast organiseren we minimaal één keer per twee jaar een zogenaamd “oudercafé”, 
waarbij ouders en leerkrachten over onderwijskundige zaken kunnen discussiëren, zon-
der daarvoor zitting te hoeven nemen in de MR. We zullen u in de loop van het jaar infor-
meren over deze avond. 

Contacten school 

& thuis 
Op drie momenten door het jaar wor-
den er contactavonden of -middagen 
georganiseerd. De data van deze con-
tactmomenten zijn vooraf vastgesteld 
en zijn te vinden op de schoolkalen-
der, die toegevoegd is aan deze info-
gids. U kunt tijdens deze contactmo-
menten met de leerkrachten over de 
vorderingen van uw kind(-eren) van 
gedachten wisselen. Andere zaken die 
binnen het gezin spelen en van in-
vloed kunnen zijn op de prestaties 
van uw kind, kunt u dan uiteraard ook 
bespreken. 

Ongeveer één of twee weken voor 
het contactmoment krijgt u een mail 
met inloggegevens toegestuurd. Met 
deze gegevens kunt u op onze site 
inloggen en daar een tijdstip reserve-
ren die voor u het meest gunstig is.   

Natuurlijk bent u ook op andere mo-
menten (uiteraard buiten de lesuren 
om) welkom om over eventuele 
moeilijkheden of wensen te praten. 

Daarnaast hebben we dit jaar voor 
alle ouders aan het begin van het 
schooljaar een infoavond, waarop 
door de leerkrachten tekst en uitleg 
wordt gegeven over het reilen en 
zeilen in de groep. 

 

Elserike heeft al een flink aantal jaren een leerlingenraad. In deze leerlingenraad zitten 
de gekozen vertegenwoordigers van de groepen 4 t/m 8. Ieder schooljaar vergadert 
deze leerlingenraad in elk geval twee keer o.l.v. de locatiedirecteur over allerhande 
onderwerpen, die spelen onder de leerlingen of bij de leerkrachten. Zo is er in het 
verleden samen nagedacht over de inrichting van het schoolplein en hebben we 
gebrainstormd over hoe we de school nog leuker en beter kunnen maken.  

Elke twee jaar vinden er officiële verkiezingen plaats waarbij iedereen die dat wil 
zichzelf en zijn of haar ideeën mag presenteren voor hun eigen groep. In zo’n periode 
hangen de campagneposters door de hele school. 

LEERLINGENRAAD 
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Overblijven 
Indien gewenst kunt u uw kind(eren) op school laten overblijven. ODS Elserike en de 
overblijfcommissie voldoen aan de wettelijk gestelde eisen m.b.t. de scholing van de 
overblijfouders. In samenspraak met de school zijn er afspraken gemaakt: 

• De kinderen blijven tot 12.15 met hun eigen groepsleerkracht in hun eigen klaslokaal 
en gaan dan naar buiten.  

• Daarna wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de overblijfouders 
(meestal 2 per dag). In de speeltijd na de lunch blijven de overblijfouders tot 13.00 
uur aanwezig.  

• Indien nodig worden er speciale aandachtspunten of afspraken aan elkaar doorgege-
ven.  

De verantwoordelijkheid van de organisatie van de tussenschoolse opvang ligt bij de MR. 

Wettelijk gezien moet er een vergoeding tegenover het overblijven staan. Wij willen de 
kosten echter zo laag mogelijk houden. De prijs voor het overblijven op structurele basis 
blijft € 0,50 per kind per dag.  

Mocht u er echter vanuit gaan dat uw kind(-eren) slechts een enkele keer gebruik maakt 
van de tussenschoolse opvang kunt u voor € 15,- een strippenkaart aanschaffen en dan 
kost het overblijven € 0,75 per keer. Na aanschaf krijgt u een brief waarin staat op welk 
rekeningnummer u de aanschafkosten kunt overmaken. De strippenkaart is onbeperkt 
geldig, blijft op school en wordt afgetekend door de overblijfouder. Mocht er iets veran-
deren in uw situatie, dan kunt u contact met ons opnemen en zorgen we dat u het te-
goed van de kaart retour ontvangt. Omdat de strippenkaart wel extra administratie met 
zich meebrengt, willen we proberen dit tot een minimum te beperken. 

Graag horen wij zo spoedig mogelijk op welke dagen in de week uw kind of kinderen gaan 
overblijven. Dit geldt voor de periode vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie. Op 
basis hiervan krijgt u een factuur. De factuur wordt berekend op basis van het aantal 
dagen per week dat u hebt opgegeven, min de vakantiedagen van school. Als uw kind 
incidenteel ziek is of een dag toch niet overblijft, wordt dit niet verrekend. Mocht uw kind 
voor een langere periode geen gebruik maken van het overblijven dan kunnen we dat 
uiteraard wel achteraf verrekenen. Mocht u gebruik willen maken van een strippenkaart 
willen wij dat ook graag weten.  

Nieuwe ouders krijgen een opgaveformulier mee bij inschrijving. Op het formulier kunt u 
aangeven of uw kind(-eren) wel of niet overblijven. 

Voor vragen kunt u eveneens terecht bij de Medezeggenschapsraad van Elserike: 
mr@elserike.nl  

Opgeven als over-

blijfouder 
 

Met het vertrek van groep 8 van het 
vorige schooljaar zijn er ook een heel 
aantal overblijfouders vertrokken van 
onze school. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat de overblijfcommissie op een 
aantal middagen een knelpunt heeft. 
Hun en onze vraag is dus...wie van u 
zou eens in de twee weken op tussen 
12.15 uur en 13.00 uur kunnen hel-
pen met overblijven. Het mag eventu-
eel ook een grootouder zijn natuur-
lijk.  

Mocht u zelf kunnen en willen of 
mocht u iemand weten? Neem dan 
contact op met school via direc-
tie.odselserike@opohvt.nl.  
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“Kinderen kunnen 

meer dan we denken” 
Zoals u weet is “zelfstandigheid” 

één van de pijlers van het Dalton-

onderwijs. Wanneer een kind in 

de thuissituatie leert om zaken 

zelfstandig te doen, kan het op 

school en in zijn/ haar latere le-

ven beter omgaan met verant-

woordelijkheden. We merken dat 

meer dan vroeger kinderen zaken 

uit handen wordt genomen, die 

ze prima zelf zouden kunnen. 

 

Een tijd terug stond er een aardig 

artikel in de krant met als titel “Je 

bent elf, doe het zelf”. Daarin 

werd o.a. het volgende gesteld:  

 

“Kinderen van 4-6 jaar kunnen 

prima bij een vriendje logeren of 

leren om zichzelf te wassen, hun 

tanden te poetsen, billen af te 

vegen, zelf te douchen en een 

boterham te smeren. Kinderen 

van 7-9 jaar kunnen prima leren 

om aan het verkeer deel te ne-

men, een eenvoudige maaltijd te 

bereiden, hun eigen lunch te sme-

ren en te helpen in huis.” 

 

De boodschap is dus… 

Kinderen kunnen veel meer dan 

we denken. Laat ze ook op school 

zelf de jas/ tas ophangen; zelf 

gymspullen in de tas doen 

(midden-/ bovenbouw) of gym-

kleren aandoen (onderbouw); 

agenda’s en weektaken meene-

men etc. Vaak nemen we ze veel 

te veel uit handen. 

Kleine praktische afspraken... 
Ziekte. 

Wilt u als uw kind ziek is of om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken even 
bellen. Uiteraard liefst voordat de lessen om 8.30 uur beginnen. Tel. 0547-362095. Liever 
niet via Parro of mail aan ons mededelen. 

Verjaardagen. 

Verjaardagen worden op school gevierd. Traktaties zijn natuurlijk toegestaan. Houdt u de 
traktatie eenvoudig en liever geen snoep. Fruit of iets hartigs heeft de voorkeur. Leer-
krachten graag dezelfde traktatie, dus niet iets extra’s of iets groters. Informeer vooraf bij 
de leerkracht naar eventuele allergieën van klasgenootjes. 

Een familielid jarig? 

Stelt u het op prijs dat uw kind iets maakt voor de verjaardag van een naast familielid, 
geef dan tijdig een briefje mee naar school. Dit geldt alleen voor de groepen 0-1-2. 

Naam in de kleding. 

Om vermissing van kledingstukken tot een minimum te beperken, vragen wij u kleding en 
alle andere attributen te voorzien van naam. Mocht u toch iets missen, dan is een blik in 
ons krat met gevonden voorwerpen misschien aan te raden. De krat staat veelal in de hal 
van de school. 

Pauze. 
We vragen u een beetje op te letten wat u uw kind(-eren) meegeeft voor de kleine pauze. 
Het liefst zien wij geen snoep, koek of koolzuurhoudende dranken. Zou u de bekers/ 
trommeltjes willen voorzien van naam? 

Mobiele telefoons. 

Leerlingen zijn vrij om (op eigen risico) mobiele telefoons mee te nemen naar school. 
Tijdens de pauzes en lessen moeten de leerlingen hun telefoon echter in de daarvoor 
bestemde bakken in het lokaal leggen. Gebruik hiervan is uitsluitend na schooltijd toege-
staan of met toestemming van de leerkracht onder schooltijd. 

Borg tablets/ Chromebooks 

De tablets en Chromebooks die we van Snappet in bruikleen hebben gekregen kennen 
een borg van € 150,- De devices van Snappet zijn redelijk vandalismeproof en kunnen dus 
wel tegen een stootje. Toch gaat het wel eens fout en loopt de tablet schade op. 

Fabrieks- en technische fouten zijn het risico van SNAPPET en worden vergoed. Dit kost 
de school of u als ouders niets. Echter schade ontstaan door opzet of door een ongelukje 
van uw kind of een ander kind, zorgt ervoor dat we de genoemde borg niet terugkrijgen. 

De schade verhalen we dan via uw WA verzekering of bij de verzekering van de ouders 
van het andere kind. De directie neemt in dit soort gevallen direct contact met u op om 
de zaak op een goede manier af te handelen. 
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Verlofregeling 
Hieronder staat de wettelijk vastgelegde verlofregeling, die ook geldt voor onze leer-
lingen. 

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. Ver-
lof indien: 

• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mo-
gelijk is buiten schoolvakanties te gaan; 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de offi-
ciële schoolvakantie niet mogelijk is. 

Vakantieverlof mag: 

• één maal per schooljaar worden verleend; 

• mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 

Gewichtige omstandigheden 10 dagen 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: 

1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan geschieden; 

2. voor verhuizing 1 dag; 
3. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde 

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

4. bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/ adoptie ten hoogste 2 dagen; 
5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten 

hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 
dag; 

6. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 da-
gen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van 
bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag. 

7. bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een 12 ½-, 25,-, 40-, 50-, en 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag of ten hoogste 2 dagen, in-
dien dit in verband met de afstand noodzakelijk is; 

8.  voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof. 

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar 

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 vervol-
gens over de aanvraag. 

Luxeverzuim 
“Het gebeurt soms dat kinderen vrij-
dag voor een vakantie, van school 
gehouden worden, omdat men toch 
eerder op vakantie wenst te gaan. 
Voor deze manier van “verlof” mogen 
wij dus geen vrij geven! Men is de 
afgelopen jaren vrij intensief aan het 
controleren op dit zogenaamde 
luxeverzuim. Wij als directie zijn ver-
plicht ons aan deze afspraken te hou-
den en zijn, bij overtreding, in sommi-
ge gevallen zelfs persoonlijk aanspra-
kelijk.” 

Vervanging bij 

ziekte leerkracht 
Hoewel het vinden van een vervanger 
niet altijd even gemakkelijk is, probe-
ren wij er altijd voor te zorgen dat de 
eerste dag de klas op een goede ma-
nier wordt opgevangen. Daarnaast 
streven wij er naar zo min mogelijk 
verschillende gezichten voor de klas 
te zetten.  

Mochten we niet in staat blijken ver-
vanging te regelen en zouden de kin-
deren onverhoopt thuis moeten blij-
ven, wordt u daar tijdig van op de 
hoogte gesteld. Deze situatie geldt 
altijd maar hoogstens voor één dag. 
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen met de locatiedirec-
teur. Meestal volgt dan een kennismakingsgesprek op school of wordt u uitgenodigd voor 
de Open Dag.  

In de laatste weken voor de vierde verjaardag kan het kind ter kennismaking 5 dagdelen 
ter “kennismaking” in de kleutergroep komen meedraaien. De leerkracht van groep 1&2 
neemt ongeveer 2 maanden van tevoren contact op met de ouders. Vanaf het moment 
dat het kind vier jaar is, wordt het geplaatst in de instroomgroep. Het kind is leerplichtig 
vanaf de eerste maand dat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de wette-
lijke regels voor leerplicht en verlof.  

Leerlingen die dit schooljaar vóór 1 januari 4 jaar worden, plaatsen we in groep 1. Wan-
neer deze leerlingen in groep 2 zitten, wordt gekeken of een “verlengd kleuterjaar” 
noodzakelijk is of dat niets een gang naar groep 3 meer in de weg staat. 

Leerlingen die dit schooljaar ná 1 januari 4 jaar worden komen in de zogenaamde in-
stroomgroep (ofwel groep 0). Deze leerlingen gaan na de zomervakantie naar groep 1. 

Aannamebeleid overstappen van andere basisschool 

De laatste jaren zien we een groeiend aantal ouders, waarvan de kinderen op een andere 
basisschool zitten, voor een kennismakingsgesprek bij ons aankloppen. De reden hiervoor 
kan zijn dat het kind gepest wordt of niet meer met plezier naar school gaat. Ook komt 
het voor dat de ouders al sinds lange tijd niet overweg kunnen met de leerkrachten of de 
directie van de school en elders hun heil zoeken. Van alle ouders die komen gaan er veel 
toch nog eens met de school van herkomst in gesprek en komen er dan over het alge-
meen wel uit. 

Soms blijven er dan nog gezinnen over die na bemiddeling de overstap toch willen ma-
ken. We gaan daarop informatie inwinnen bij de school van herkomst. Wanneer er een 
verwijzing naar het speciaal onderwijs is of als er een onderzoek loopt naar de ontwikke-
ling van het kind (op cognitief of sociaal emotioneel vlak), kunnen wij de leerling weige-
ren. Mocht dit echter niet zo zijn, gaan we kijken of er andere belemmerende factoren 
zijn en brengen dan een positief dan wel negatief advies uit naar de ouders. Het is vervol-
gens aan hen om te bepalen wat zij gaan doen. 

Elke aanvraag wordt uiteraard zeer zorgvuldig bekeken en wordt er ingeschat wat het 
beste zou zijn voor het kind en de groep waar hij of zij eventueel zou instromen.  

Als Daltonschool heb je een regiofunctie en vooral als de school ook nog eens goed staat 

aangeschreven is er belangstelling vanuit een groter gebied dan slechts de buurtschap. 
Ouders kiezen steeds vaker bewust voor Dalton. Dat is al zo sinds we in 1999 het Dalton-
predicaat kregen en het is eigenlijk ook best iets om trots op te zijn. 

Open Dag 
Elk jaar wordt er samen met alle Mar-
kelose scholen een Open Dag georga-
niseerd. Deze dag is dit schooljaar op 
woensdag 18 maart. De datum wordt 
t.z.t. in de nieuwsbrief, op de school-
site en in de dag- of weekbladen ver-
meld. Iedereen is dan uiteraard van 
harte welkom !! 

U en eventuele andere belangstellen-
den worden op de Open Dag in de 
gelegenheid gesteld om de school te 
bezoeken en een kijkje te nemen in 
de werkende school. Deze dag wordt 
door veel ouders gebruikt om niet 
alleen te komen kijken, maar ook om 
hun kind te komen inschrijven.  

Mocht u op de Open Dag niet in de 
gelegenheid zijn om onze school te 
komen bezoeken, kunt u uiteraard 
telefonisch een afspraak maken zodat 
u alsnog een kijkje op school kunt 
komen nemen. 

Overdrachtsformulier 
Wanneer het kind op een peuterspeel-
zaal heeft gezeten, krijgen de ouders 
bij vertrek aldaar een overdrachtsfor-
mulier mee van de leidsters. In dit for-
mulier worden de vorderingen van de 
desbetreffende leerling beschreven en 
is bedoeld voor de leerkracht van 
groep 1&2. U als ouder moet dit over-
drachtsformulier echter overhandigen 
aan de leerkracht. Indien u dit over-
drachtsformulier niet wenst over te 
dragen, is dat uw keus en wordt dat 
door ons gerespecteerd. 

 

 

Zindelijk 
Soms gebeurt het dat kinderen dat 
kinderen niet zindelijk zijn wanneer ze 
bij ons naar school gaan. Wettelijk 
gezien is dat een reden om deze leer-
lingen te weigeren, mede omdat ze op 
4-jarige leeftijd nog niet leerplichtig 
zijn.  

We proberen echter in overleg met de 
betreffende ouders, afspraken te ma-
ken om e.e.a. in goed banen te leiden. 
Dat kunnen ook bijvoorbeeld tips zijn 
om het kind te helpen zo snel als mo-
gelijk zindelijk te worden. 

Mocht er een medische oorzaak zijn 
voor het nog niet zindelijk zijn, zullen 
we ook bespreken welke praktische 
oplossingen we kunnen bedenken. 
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Onderwijstijd 
In Nederland zijn er minimale eisen 
t.a.v. de schooltijden. Op de site van 
het ministerie staat het als volgt be-
schreven:  

Op bladzijde 5 hebben we u al even 
voorgerekend hoeveel lesuren de 
kinderen op Elserike in 8 jaar tijd ma-
ken. Er is geen maximum aantal uren 
onderwijs per dag. De Inspectie van 
het Onderwijs (Onderwijsinspectie) 
let er op dat scholen voldoende uren 
onderwijs geven. 

De groepen 3 tot en met 8 hebben 
een 5-daagse schoolweek. Basisscho-
len mogen maximaal 7 keer per jaar 
een 4-daagse schoolweek inrooste-
ren. Dit is naast de weken die al 4-
daags zijn omdat de school gesloten is 
door een algemene feestdag. Scholen 
moeten 4-daagse lesweken in de 
schoolgids vermelden en goed verde-
len over het schooljaar. 

De 5-daagse schoolweek is voor leer-
lingen uit groep 1 en 2 van de basis-
school niet verplicht. 

Naast de reguliere vakanties plannen 
we ieder jaar twee of drie studieda-
gen in waarop de leerlingen dus vrij 
zijn. Deze worden zoveel als mogelijk 
al aangegeven op de jaarkalender die 
iedere ouder aan het begin van elk 
schooljaar thuis krijgt. 

“Snipperdag” mag niet 

Op verzoek van de MR hebben we 
afgelopen schooljaar onderzocht of 
we geen snipperdag voor de kinderen 
konden invoeren. Helaas bleek dat de 
leerplichtwet ons dat verbiedt om te 
doen. 

 

 

Schooltijden 
De kinderen uit de groep 4 t/m 8 hebben de mogelijkheid om een kwartier eerder de 
school binnen te gaan om zelfstandig wat werk af te gaan maken of bijvoorbeeld 
een dictee of andere overhoring nog even te repeteren. 

De schoolbel gaat vervolgens om 8.25 uur en 12.55 uur zodat de kinderen de tijd heb-
ben om naar binnen te gaan en de klassendienst al vast het werk kan gaan uitdelen, 
zodat de leerkracht echt om 8.30 kan starten met de les. We zijn vooral de eerste 
weken van het schooljaar vrij streng in. Te laat in de klas zorgt telkens voor een verve-
lende onderbreking van de les.  

De kinderen van groep 0 en 1 mogen eventueel al vanaf 8.15 uur binnen worden ge-
bracht, maar zijn pas vanaf 8.25 uur onder toezicht van de leerkracht. Tot aan de 
kerstvakantie mogen de kinderen van groep 2 als de bel gaat nog binnen worden ge-
bracht door hun ouders. Na de kerstvakantie moeten ze zelfstandig naar binnen. 

Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.45 uur weer op het schoolplein en niet 
eerder. Vanaf dan namelijk  zijn de overblijfouders weer weg en loopt er een leer-
kracht buiten. 

Continurooster 

Veel scholen hanteren tegenwoordig een continurooster waarbij alle kinderen over-
blijven op school. Er zijn er aantal varianten te bedenken waarbij meestal de woens-
dagmiddag per school verschilt. Er zijn scholen die elke dag dezelfde schooltijden han-
teren voor alle kinderen, maar ook scholen die toch de woensdagmiddag vrij willen 
houden voor hun leerlingen. 

Een aantal jaren geleden hebben we samen met de toenmalige ouders besloten om 
vooralsnog geen continurooster door te voeren op Elserike. De noodzaak was er toen 
zowel vanuit de ouders als de leerkrachten niet. 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Instroom, 1 en 2 8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.30 8.30-12.00 

13.00-15.00 

 

3 8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.30 8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.00 

4 t/m 8 8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.30 8.30-12.00 

13.00-15.00 

8.30-12.00 

13.00-15.00 
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Adressenlijst 
Bestuur         

Stichting OPO Hof van Twente Kievitstraat 67a  7471 EL   Goor    0547-276638  

Team Elserike:         

Dhr. A.J.J. ten Donkelaar Locatiedirecteur, (bovenschools) ICT’er   Markelo b.tendonkelaar@opohvt.nl 

Mevr. H. Lammertink (IB’er) IB’er, groepsleerkracht Markelo h.lammertink@opohvt.nl 

Mevr. J Hietbrink Groepsleerkracht, leescoördinator Markelo j.hietbrink@opohvt.nl 

Mevr. I. Dollekamp Groepsleerkracht, rekencoördinator Markelo i.dollekamp@opohvt.nl 

Mevr. W. Brummelman Groepsleerkracht, Daltoncoördinator Laren w.brummelman@opohvt.nl 

Mevr. J. Roeterdink Groepsleerkracht Markelo j.roeterdink@opohvt.nl 

Mevr. M. Louwes Groepsleerkracht Goor m.louwes@opohvt.nl 

Mevr. J. Stevens Groepsleerkracht Goor j.stevens@opohvt.nl 

Dhr. J. Veltkamp Onderwijsassistent Markelo j.veltkamp@opohvt.nl 

    

Vakleerkrachten:         

Dhr. A. Aanstoot Gymnastiekleerkracht  Markelo a.aanstoot@opohvt.nl 

Mevr. Petra Bekhuis Logopediste  Eibergen petrabekhuis65@gmail.com 

Mevr. H. Poelert GVO/ HVO  Laren j.poelert@hetnet.nl 

 

Dhr. J. Mengerink Conciërge Borne  

Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl     

Extern vertrouwenspersoon:        

Mevr. Meereboer Burg. de Beaufortplein 14 7475 AG  Markelo  0547-361270 

Samenwerkingsverband 23-02 PO Postbus 369 7570 AJ              Oldenzaal www.swv2302.nl 

School Ondersteuningsteam SOT  

Elke Vollenbroek  Orthopedagoog    

Anja Oldemenger  Schoolverpleegkundige   0900-3338889  

Janny Kuiper  Maatschappelijk werker    
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Adressenlijst 

OR & MR 
Voorzitter:  

Mevr. D. Haubrich (Lid GMR) 

Leden:          

Mevr. J. Langenhof (OMR) 

Mevr. Y. van Hal (OMR)  

Mevr. J. Hietbrink (PMR) 

Mevr. M. Stegehuis (PMR) 

Mevr. Lammertink (PMR) 

Voorzitter:  

Dhr. R. Wessels    

Secretaris:  

Mevr. I. Bakker    

Penningmeester:  

Dhr. M. ten Dam  

Leden:         

Mevr. D. Vasquez Corea 
Mevr. M. de Wilde 
Mevr. K. Leurink 
Dhr. H. Hoevink 

Oud Papier 
Op iedere laatste zaterdag van de 
maand wordt er door de buurt papier 
opgehaald. Elke buurtschap verzorgt 
zijn eigen ophaalrooster en zorgt 
ervoor dat het oud-papier in die buurt 
wordt opgehaald en bij school in de 
containers wordt belandt.  

Deze actie levert de ouderraad van 
school ieder jaar een flink bedrag op, 
wat allemaal ten goede komt aan de 
kinderen op school. 

Uiteraard wordt dat door ons zeer 
gewaardeerd! 

 

Oude batterijen 
Naast oud papier, zamelen we ook 

oude batterijen in. In de hal bij de 

hoofdingang staat een ton van de 

Stichting Stibat waar uw oude batte-

rijen in kunt deponeren. De school 

krijgt per kilo een bepaald aantal 

punten. Voor die punten kunnen wij 

materialen aanschaffen in de “Stibat-

winkel”.  

 

Medezeggenschapsraad 

Ouderraad 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSRramTv8cCFYNcGgodSIIIyA&url=http%3A%2F%2Fwww.batteryworld.nl%2Fpages%2Fstibat-wat-is-dat.aspx&ei=M7XZVeSrJ4O5aciEosAM&psig=AFQjCNFa9wOqW_o3YHIxxlp94n7MOM5
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Contact opnemen 
Neem voor meer informatie over 

onze school in het algemeen of onze 

activiteiten in het bijzonder gerust 

contact met ons op.   

 

Daltonschool Elserike 

 

Adres: Herikerweg 36 

7475 TT Markelo 

(0547) 362095 

E-mail: daltonschool@elserike.nl 

Website: www.elserike.nl 

Facebook: www.facebook.com/

odselserike 

Twitter: @elserike 

 

Indeling leerkrachten 
Groep 1&2 

Het verlof van juf Marloes loopt door tot aan de herfstvakantie. Tot die tijd is juf Annely 

in de klas. Na de herfstvakantie ziet het er als volgt uit. 

• Maandag t/m woensdag: Marloes Louwes 

• Donderdag: Rikie Peters 

Groep 3&4 

• Maandag en vrijdag: Hannie Lammertink 

• Dinsdag t/m donderdag: Ina Dollekamp 

Groep 5&6 

• Maandag en dinsdag: Joanne Roeterdink 

• Woensdag t/m vrijdag: Jolanda Stevens 

Groep 7&8 

• Maandag, dinsdag en donderdag: Joke Hietbrink 

• Woensdag en vrijdag: Wilma Brummelman 

Vakantierooster 2019-2020 

 

 

Vakantie: Van: Tot: 

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 

Sinterklaasfeest 05-12-2019 's middags vrij 05-12-2019 's middags vrij 

Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020 

Paasvakantie 10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Pinkstervakantie 01-06-2020   

Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020 


