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Voorwoord en adresgegevens 
 

Beste ouders, 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk 
relevante informatie in deze gids op te nemen. We streven ernaar u zo goed mogelijk in te lichten 
omtrent het onderwijs bij ons op school. 
Tussen basisscholen bestaan veel verschillen. Deze verschillen kunt u terugvinden in de wijze van 
aanpak, de sfeer op school, de omgang tussen kinderen onderling of met de leerkracht en in de 
identiteit. Gedurende een periode van 8 jaar vertrouwt u uw kind toe aan een basisschool. Het is dus 
erg belangrijk uit al die verschillende scholen een school te kiezen, die biedt wat u verwacht.  
 
Deze schoolgids geeft u in vogelvlucht een beeld van hoe wij op ‘t Oldhof omgaan met elkaar en hoe 
ons onderwijs is ingericht. We hopen dat u na het lezen van deze gids nieuwsgierig bent geworden 
naar het onderwijs op onze school. We nodigen u dan ook van harte uit om bij ons te komen kijken, 
zodat we u het onderwijs op onze school kunnen laten zien. U kunt een afspraak maken met André 
Gussinklo, onze locatiedirecteur. Hij geeft u graag een rondleiding. 
 
We staan aan de start van een fusieproces met bs. Jan Ligthart. De komende schooljaren zullen we 
gebruiken om met beide teams samen het onderwijs in te richten voor de nieuwe school. Belangrijk 
hierbij te melden is, dat we op zoek gaan met elkaar naar een ‘nieuw’ onderwijsconcept vanuit een 
gedegen en sprankelende visie.  
Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd naast sportpark ‘t Wooldrik.  
 
Tot aan de fusie zullen we werken op de ‘Oldhof’ manier, waarbij de veiligheid, de zelfstandigheid, 
het samenwerken en ‘eigenaarschap’ van de kinderen centraal staan.  
 
Namens het team van ‘t Oldhof, 
 
André Gussinklo 

Locatiedirecteur ’t Oldhof    a.gussinklo@stichtingbrigantijn.nl 
 
Adresgegevens en telefoonnummer: 
K.b.s. ’t Oldhof 
Dingeldeinstraat 7 
7621 XJ Borne 
 
Tel.: 074-2664229 
Email:      info.oldhofschool@stichtingbrigantijn.nl 
Internet: www.oldhofschool.nl 
 
Bankrekeningnummers: 
School: IBAN  NL64 RABO 030.94.49.952  t.n.v. R.K. basisschool ’t Oldhof  
Ouderraad: IBAN  NL17 RABO 012.47.58.045 t.n.v. Kath. Ouderver. Basisschool ’t Oldhof    
  

mailto:info.oldhofschool@stichtingbrigantijn.nl
http://www.oldhofschool.nl/
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1 Doelstellingen en werkwijze 
 
1.1 Visie en Missie 

Visie 

Kinderen groeien op in een snel veranderende omgeving. Kinderen worden blootgesteld aan 
razendsnelle vernieuwingen zoals sociale- en multimedia. Kinderen moeten leren omgaan met 
zichzelf en de ander in een constant veranderende omgeving. Een kind mag zelf ontdekken wie het is, 
wat zijn/haar kwaliteiten en talenten zijn. Het leert bewuste keuzes te maken. Hierdoor worden 
kinderen minder afhankelijk van degenen die de omgeving sturen en de regels die er wel of niet 
gelden.  
De leerkracht begeleidt het kind bij zijn eigen groei en betrekt ouders/verzorgers hierbij. Als school 
willen we sturen op eigenaarschap, waarbij zelfreflectie en het durven maken van keuzes 
noodzakelijk zijn voor het eigen leerproces. Fouten maken mag! 

 
Missie 
We willen kinderen zo zelfstandig mogelijk van school laten gaan met in hun rugzak een flinke dosis 
cognitieve, sociale, creatieve en motorische vaardigheden om zo goed aan te kunnen sluiten bij de 
wereld om hen heen. Dit willen we bereiken op een oplossingsgerichte manier waarbij ook de 
verantwoordelijkheden worden gedeeld. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn een onderdeel van het 
geheel. 
 
Missie Statement 
't Oldhof : “ Meer dan een school alleen!” 
 
Waar staan we voor? 
´t Oldhof is een gezellige wijkschool, met een goede binding in de wijk. De schoolomgeving biedt 
ruimte aan kinderen uit de buurt om na schooltijd te spelen. Hier wordt flink gebruik van gemaakt 
door de buurtkinderen. 't Oldhof wil een kwalitatief goede school zijn met betekenis voor de wijk, 
laagdrempelig en open. Een plek waar kinderen, ouders en collega´s zich prettig voelen, 
samenwerken en elkaar respecteren. 
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1.2 Hoe wordt er in de klas gewerkt? 
 
Op ’t Oldhof werken we met een leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over 5 
groepen. In iedere groep krijgen de leerlingen zoveel mogelijk zorg op maat.  
In de praktijk ziet dat er op de volgende manier uit: 
Per vak zijn de leerlingen in drie groepen verdeeld: 
* leerlingen die zonder instructie zelfstandig aan de slag kunnen. 
* leerlingen die een basisinstructie nodig hebben, en dan aan de slag kunnen. 
* leerlingen die verlengde instructie op maat nodig hebben. 
Daarnaast zijn er leerlingen die een eigen leerlijn volgen. 
Om dit mogelijk te maken leren we de leerlingen zo vroeg mogelijk om te gaan met uitgestelde 
aandacht, tijdens het zelfstandig werken. Daarnaast leren we ze zelf oplossingen te bedenken: wat 
heb ik nodig om verder te kunnen? Wat kan ik pakken als hulpmiddel? Wie mag ik vragen als 
juf/meneer bezig is? Wat werkt voor mij? Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor mijn eigen 
leerproces. 

 
1.3 Oplossingsgericht werken  
Oplossingsgericht werken is een manier van kijken naar de wereld, naar situaties en naar mensen. 
Ons gedrag wordt beïnvloed door ideeën en overtuigingen. Wat we geloven, wordt beïnvloed door 
ervaringen. De kunst van oplossingsgericht werken is dat leerkrachten en leerlingen positieve 
situaties ervaren, waardoor ideeën en overtuigingen beïnvloed worden en daarmee ook het gedrag. 
De leerkracht en de leerlingen gaan samen op zoek naar positieve ervaringen en bedenken 
oplossingen om meer positieve ervaringen te creëren. 
Met oplossingsgericht werken gaan leerlingen naar de gewenste situatie kijken en leren oplossingen 
te bedenken om deze gewenste situatie te bereiken, uitgaande van hun eigen competenties en 
capaciteiten. De relatie tussen leerkracht en leerling is een krachtig instrument om doelen te 
bereiken. De leerkracht werkt mét de leerling om oplossingen te zoeken. ‘Los het op met 
oplossingen!’   

 
Basisprincipes: 
1. Focus niet op het probleem, maar op de oplossing.  
2. Richt je op de toekomst.  
3. Iedereen heeft beschikbare hulpbronnen.  
4. Er zijn altijd succesvolle uitzonderingen. 
 
Naast deze basisprincipes houdt de leerkracht ook rekening met de praktische uitgangspunten. 
1. Als iets werkt, doe het dan vaker.  
2. Als iets werkt, leer het aan/van een ander.  
3. Als iets niet stuk is, ga het dan niet repareren.  
4. Probeer iets nieuws als iets niet werkt.  
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2 Personeel 
 
2.1 Groepsbezetting per dag: 
Groep 1-2 
 

    

 

Juf Daphne  
Ma, di  
 

  

 

Juf Ellen 
Wo - Vrij 
 

  

        
Groep 3/4: 
 

       

 

   Meneer Tim 
 
Ma t/m Vrij 
 

   Juf Evelien 
Ma morgen (3/4) 
 
Ma middag (5/6) 

  

           
Groep 5/6: 
 

     Groep 5/6: 
 

    

 

   Juf Kaylee 
 
Ma - Di - Do - Vrij 

 

 

 Meneer Stefan 
 
Di – vr (mid)  
 
 

  

           
Groep 7/8: 
 

     Groep 7/8: 
 

    

 

   Juf Elise 
 
Ma t/m Vrij 
 

 

 

 Meneer Stefan 
 
Wo – do – vr (mo) 
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Locatiedirecteur: 
 

 
 
André Gussinklo 
Ma - Di - Do – Vrij 
a.gussinklo@stichtingbrigantijn.nl  
 

Interne Begeleider: 
 

 
 
Anne-Marie Dijkhuis 
Di - Wo - Do 

 ICT-er: 
 

 
 
Stefan Leushuis 

Conciërge:  
Toos de Vries 
 
Schoolarts:    Schoolverpleegkundige: 
Pauline van Es    Petra Witterland 
 
Praatjuf/vertrouwenspersoon: 
 

 
Annemarie Dijkhuis  
a.dijkhuis@stichtingbrigantijn.nl 

 

 
 
 

2.2 Stagiaires  
Basisschool ’t Oldhof is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we het opleiden van nieuwe 
leerkrachten opgenomen hebben in ons beleidsplan. Op Stichtingsniveau zijn ‘studentenopleiders’  
aangesteld om de aankomende leerkrachten te begeleiden. Deze studenten komen veelal van de 
Pabo (Saxion) in Enschede.  
Soms zijn er stagiaires van het ‘ROC van Twente’ of van het praktijkonderwijs bij ons op school. Zij 
doen veelal de opleiding voor onderwijs- of klasse assistent (ROC) en doen vooral veel ervaring op in 
praktijksituaties onder begeleiding van de Conciërge Praktijkonderwijs.  
 

2.3 KidsVooruit 
Op dinsdag en donderdag is KidsVooruit te gast bij ons in school. Wij bieden deze mogelijkheid vanuit 
de gedachte; ieder kind verdient een passende plek binnen onze maatschappij. Deze organisatie 
verzorgt het onderwijs aan lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen. Zij hebben een lokaal 
naast de kleuters ingericht, waar zij 3 leerlingen ontvangen en onderwijs bieden. Het belangrijkste 
uitgangspunt van deze organisatie is het feit dat ze de kinderen centraal stellen vanuit de gedachte 
‘iedereen’ hoort erbij. Zij werken vanuit een positieve benadering in plaats van uit te gaan van 
eventuele beperkingen. Ze bieden kinderen met een lichamelijke handicap extra 
ontwikkelingsmogelijkheden naast de reguliere zorg. Dit doen ze door hen kansen en uitdagingen te 
bieden waarbij ze hen begeleiden naar een zo groot mogelijke vorm van zelfredzaamheid. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.kidsvooruit.nl 

 

mailto:a.gussinklo@stichtingbrigantijn.nl
mailto:a.dijkhuis@stichtingbrigantijn.nl
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3.  Planning en organisatie  
 
3.1 Schooltijden 
De kinderen kunnen vanaf 8:20 uur naar binnen, ouders nemen afscheid, kinderen gaan zoveel 
mogelijk zelfstandig naar binnen. Zij pakken zelf hun tassen uit en doen de bakjes en bekers in de 
daarvoor bestemde bakken. Dit, om de zelfredzaamheid te bevorderen en rust te creëren bij de start 
van de dag.  
 

 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 

Dinsdag 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 

Woensdag 8.30 – 12.00 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 

Donderdag 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 

Vrijdag 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 8.30 – 14.15 

 
De planning van de dag: 
8.10   uur: de kinderen kunnen het schoolplein op 
8.20   uur: de eerste bel gaat, de kinderen kunnen naar binnen 
8.25   uur: de tweede bel gaat, de kinderen moeten naar binnen 
8.30   uur: de derde bel gaat, we starten met de les 
10.15 uur: pauze 
10.30 uur: hervatting van de lessen 
11.45 uur: eten onder begeleiding van de leerkracht, 
                   tijdens het eten wordt een leeractiviteit aangeboden 
12.00 uur: buitenspelen, middagpauze 
12.30 uur: hervatting van de lessen 
14.15 uur: de kinderen zijn vrij 

 
3.2 Verplichte onderwijstijd 
Volgens de wettelijke voorschriften zijn we verplicht de groepen 1 t/m 4 een totaal van 3520 uur 
onderwijs aan te bieden. Het bovenstaande rooster voorziet in ruim 3600 uur. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is het aantal verplichte onderwijsuren vastgesteld op 4000 uur. Wij 
realiseren ruim 4010 uur onderwijs. 
 

3.3 Vakanties/feestdagen/studiedagen  
Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 26-02-2022 
Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Zomervakantie  18-07-2022 t/m 26-08-2022 

  
Feestdagen 
Goede vrijdag: 15-04-2022 
Pasen: 17-04 en 18-04-2022 
Koningsdag: 27-04-2022 

 
Bevrijdingsdag: 05-05-2022 
Hemelvaart: 26-05 t/m 27-05-2022 
Pinksteren: 05-06 en 06-06-2022 
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Data studie-(mid)dag: 
woensdag 8 september 2021 
woensdag 27 oktober 2021 
vrijdag 18 januari 2022  
dinsdagmiddag 12 april 2022 
donderdag 23 juni 2022 

 
studiedag  
studiedag Stichting Brigantijn 
studiedag 
studiemiddag (lln vrij vanaf 12.00 uur)  
studiedag 
 

3.4 Verlof buiten de vakanties 
Voor een aantal gebeurtenissen kan extra verlof worden aangevraagd. U moet hierbij denken aan 
een huwelijksfeest (in de naaste familie) o.i.d. Dit verlof dient ruim van tevoren schriftelijk te worden 
aangevraagd bij de directie. Een formulier hiervoor kunt u opvragen bij de locatiedirecteur of vinden 
op onze website. 
Betreffende vakanties kunnen wij u mededelen dat deze in principe nooit zijn toegestaan buiten 
schoolvakanties. Er kan slechts 1 uitzondering gemaakt worden in de volgende situatie: 
* Er is sprake van seizoensgebonden werk (horeca of agrarische sector) door minimaal één van de 
ouders. Hierbij geldt echter wel de stelregel dat men aantoonbaar niet in staat is om gedurende het 
hele jaar op vakantie te kunnen gaan. Voor de duidelijkheid: als men niet in de krokusvakantie weg 
kan, maar wel in de zomervakantie heeft men geen recht op extra vakantieverlof! Wanneer men wel 
recht heeft op extra verlof, mag dit overigens niet binnen de eerste twee weken van het schooljaar 
opgenomen worden of in vastgestelde toetsweken. 
 
Daarnaast mag de directie voor max. 10 dagen verlof geven. Deze regeling is niet bedoeld voor 
vakanties, maar geldt voor situaties waarin de betreffende familie niet “uit vrije wil” aanvraagt. U 
moet hierbij denken aan situaties zoals (aantoonbare) bijzondere familiegebeurtenissen of 
omstandigheden. 
Daarnaast kunnen er geen dagen vrij gegeven worden voor een weekendje weg. Vrije dagen worden 
alleen gegeven volgens de landelijke geldende regels. Mocht echter b.v. een huwelijksjubileum 
gevierd worden middels zo’n weekendje weg heeft men natuurlijk wel recht op een dag verlof.  

We willen u wijzen op een zeer duidelijke website: www.leerplicht.net. Hier staat o.a. ook 
beschreven in welke situaties bijzonder verlof gegeven kan worden. Tot slot delen we u mede dat de 
directie wettelijk verplicht is om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. 

 
3.5 Verzuim 
Schoolverzuim i.v.m. ziekte of een bezoek aan de arts, tandarts, specialist, orthodontist e.d. moet 
tijdig schriftelijk of mondeling worden doorgegeven aan de groepsleerkracht. Ook indien uw kind de 
gymnastiekles of zwemles gaat verzuimen, kunt u dit vooraf aan de groepsleerkracht melden via de 
app. 

http://www.leerplicht.net/
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3.6 Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Per 1 januari 2019 is de meldcode 
veranderd. Het is een professionele norm 
om melding te doen bij Veilig Thuis als er 
vermoedens zijn van acute en structurele 
onveiligheid. De 5 stappen uit de 
meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 
5 zijn aangepast. In stap 5 is het 
onderscheid vervallen tussen hulp 
verlenen of melden. De beroepskracht 
neemt in de nieuwe situatie twee losse 
besluiten: 
▪ Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 
▪ Is zelf hulp bieden of organiseren ook 

(in voldoende mate) mogelijk? 
 
Als hulpmiddel om te komen tot het 
besluit om te melden is het per 1 januari 
2019 verplicht om als beroepskracht een 
afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 
van de meldcode. 
Dit afwegingskader helpt hen bij het 
wegen van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij het beslissen.  
 
Wanneer gebruikt een professional de 
meldcode? 
Een professional doorloopt de stappen 
van de meldcode als hij of zij vermoedens 
heeft van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Het gaat hierbij niet 
alleen om vermoedens van fysiek geweld, 
maar ook om vermoedens van psychisch 
of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 
 

Stichting Brigantijn 
Binnen Stichting Brigantijn, waar basisschool ‘t Oldhof onderdeel vanuit maakt, is een eigen 
meldcode aanwezig. Deze meldcode is gebaseerd op het basismodel meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, november 
2016.  
 
Daarnaast is het Afwegingskader Meldcode onderwijs en leerplicht / RMC, versie 1.5, 
ontwikkeld door de LVAK, 2018 gebruikt. Deze meldcode is terug te vinden op de website 
van Stichting Brigantijn.  
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3.7 Bewegingsonderwijs  
Bewegingsonderwijs 
De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het gymlokaal bij de school. De kinderen hebben 
hiervoor gymschoenen nodig (met klittenbandsluiting of elastiek). I.v.m. de vloer geen zwarte zolen 
onder de gymschoenen! De schoenen dienen in een tasje van stof te zitten, voorzien van hun naam 
en voor de kinderen herkenbaar. Bij mooi weer gymmen de kinderen op de speelplaats.  
Wanneer u de sport- en zwemkleding voorziet van de naam van uw kind, zijn verloren spullen 
gemakkelijker terug te vinden.  
 
De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Op de woensdag van een 
vakleerkracht, op de vrijdag van de eigen leerkracht.  
 
Op woensdagochtend om 8.20 uur start groep 8 bij de sporthal. Zij worden binnengelaten door de 
leerkracht. De andere groepen vertrekken vanaf school. 
Op vrijdag vertrekt groep 3/4 om 8.20 uur vanaf het schoolplein met de leerkracht. De kinderen 
verzamelen bij de Oldhof-boom. 
 
Rooster 

 Dinsdag Woensdag:              Vrijdag: 

Groep 3/4     vakleerkracht eigen leerkracht 

Groep 5/6  vakleerkracht eigen leerkracht 

Groep 7/8 eigen leerkracht vakleerkracht  

 
Swim 2 Play 

Aankomend schooljaar (2021-2022) is het programma bewegingsonderwijs van uw kind op de 
basisschool uitgebreid met Swim2Play.   
  
Wat houdt het Swim2Play in?   
‘Hét vernieuwende, superleuke en betekenisvolle schoolzwemmen, gericht op de toekomst’.  
Swim2Play is nieuw, anders, leuker en effectiever dan schoolzwemmen ooit is geweest. Alles binnen 
Swim2Play draait om het ‘doen’.   
  
Alle kinderen van de basisschool worden tijdens deze “natte gymles” in aanraking gebracht met 
water, om hun zwemvaardigheden te onderhouden. Als een kind in het water valt moet het zich 
kunnen redden. Als een kind met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen moet 
het veilig mee kunnen spelen en meedoen met de rest.   
Bij Swim2play gaat het niet om techniek maar om het veilig kunnen meedoen. Techniek wordt alleen 
gebruikt als ondersteuning. Swim2play leren kinderen spelenderwijs de volgende vaardigheden aan:   
- Slootvaardig: Kinderen leren spelenderwijs om ongecontroleerd in het water te 
  vallen, zichzelf te oriënteren en terug te brengen naar de kant.   
- Zwembadvaardig: Leer datgene dat je gaat gebruiken als je in een zwembad  
  komt; Spelenderwijs onder een mat uit te komen, leren om van de bodem   
  voorwerpen op te duiken en sportspelen.   
- Meer-vaardig: Kinderen worden geïntroduceerd in de watersportwereld.   
   Voorbeelden hiervan zijn; waterpolo, snorkelen en leren duiken.  
  
Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen gedurende het schooljaar een ‘aaneen 
gesloten blok’ van  5 lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Dit houdt in dat uw kind een 
aantal weken aaneengesloten naar het zwembad gaat als alternatief voor de gymnastiekles in de 
gymzaal. De school zal u informeren of het rooster bewegingsonderwijs, zodat u weet welke kleding 
uw kind nodig heeft.  
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Voor de groepen 1-2 bestaat incidenteel de mogelijkheid om gebruik te maken van Swim2Play.   
Hierover vindt afstemming plaats met de directie van uw school. Indien uw kind gaat deelnemen aan 
Swim2play ontvangt u hierover meer specifieke informatie.   
  
Met Swim2Play halen kinderen geen zwemdiploma. Voor het halen van een zwemdiploma 
heeft zwembadexploitant Laco Borne particuliere zwemlessen. Swim2Play en diplomazwemmen 
versterken elkaar!  
Kinderen die niet zwemvaardig zijn zullen worden voorzien van een zwemvest en kunnen daardoor 
gewoon deelnemen aan bovengenoemde lessen. Tevens zal in overleg met de ouders de 
mogelijkheid voor het behalen van een zwemdiploma binnen het reguliere aanbod van Laco worden 
besproken. Mochten financiën hier een rol in spelen, dan zijn hiervoor mogelijkheden binnen 
het sociaal fonds Borne.  
 
Sporttoernooien en Clinics: schooljaar 2021-2022 
Ook dit jaar worden er diverse clinics en lessen georganiseerd door Borne Sport.  
De groepsleerkrachten zullen de ouders over het aanbod voor de groepen informeren. 
 

3.8 Ziekte van een leerkracht 
Wanneer een leerkracht ziek is geworden, proberen we zo snel mogelijk een vervanger te regelen. 
Als dit om welke reden dan ook niet lukt, trachten wij intern tot een aanvaardbare oplossing te 
komen, zodat de groep in ieder geval de eerste dag goed wordt opgevangen. Deze interne oplossing 
kan zijn dat we de groep combineren met een andere groep of dat we onderwijs in een aangepaste 
vorm aanbieden. 
Lukt het niet om een vervanger te vinden, dan kunnen we uiteindelijk genoodzaakt zijn een groep 
vrijaf te geven. U wordt hiervan een dag van tevoren op de hoogte gebracht.  

 
3.9 Voorschoolse en Buitenschoolse opvang 
Het is bij de wet vastgelegd dat het schoolbestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang 
geregeld dient te hebben. Stichting Brigantijn heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan 
Kinderopvang Borne, waarmee een convenant is afgesloten. U kunt bij deze organisatie ook terecht 
voor de voor- en naschoolse opvang en de opvang in de vakanties.  
Het staat u uiteraard vrij om uw kind(eren) aan te melden bij een andere opvangorganisatie in de 
omgeving 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot: 
Kinderopvang Borne 
Wingerdstraat 3 
7621 CP Borne 
074-2659944 
info@kinderopvangborne.nl      
www.kinderopvangborne.nl 

 

mailto:info@kinderopvangborne.nl
http://www.kinderopvangborne.nl/
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3.10 Plattegrond 
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4 Ouders en de school 
 

4.1 De nieuwsbrief: Het informatief 
Onze nieuwsbrief Informatief wordt maandelijks digitaal naar ouders verstuurd vanuit het 
schoolportaal. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste data voor de komende periode vermeld 
met de benodigde informatie over de activiteiten. Ook de OR, MR en de diverse werkgroepen 
kunnen informatie aanleveren. 
 

4.2 Schoolapp Social Schools 
Op school gebruiken we de app. Social Schools. Dit is een 
app, waarmee we het leerproces en gebeurtenissen 
rondom schoolse zaken kunnen delen met ouders in een 
beveiligde omgeving. Op deze manier kunnen we ouders 
laten zien wat we doen op school en foto’s delen. Ook is 
het mogelijk om korte berichten te plaatsen door ouders 
en leerkrachten. 

 
Naast deze app, zullen we rond half oktober onze nieuwe website lanceren, waarop de actuele 
informatie te vinden is, over de organisatie en onderwijs op ’t Oldhof.  
 

4.3 Privacy-beleid / AVG. 
Op basisschool ‘t Oldhof gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd 
in het privacyreglement van Stichting Brigantijn. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens 
over onze leerlingen, bijvoorbeeld beoordelingen en notities. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  
De leerlinggegevens en de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt 
tot medewerkers van onze school. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale 
leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 
leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 
gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen. In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere externe 
organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling 
verplicht is op grond van de wet. 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.  
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om 
die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming 
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het 
verstandig is een foto te plaatsen.  
Voor vragen over het privacy-beleid van de school kunt u terecht bij de directie van de school. 
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4.4 Rapportage  
We geven twee rapporten mee, aansluitend aan de toets periode, in februari en juli. In de periode 
tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie een voortgangsgesprek met de ouders, en vanaf groep 
5 de leerling, over de ontwikkelingen van het kind. Na het eerste rapport in februari zijn er 
aansluitende ouder(-kind)gesprekken. Na het tweede rapport in juni zijn deze gesprekken ook 
ingepland. Vanaf groep 5 vinden we het belangrijk dat de leerling meekomt naar deze gesprekken, 
omdat we samen met de leerling het gesprek aan willen gaan samen met ouders over de 
ontwikkeling/groei en vorderingen van uw zoon of dochter.  
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen naast hun rapport een multomap met werkjes mee. 
 
Informatieavonden, kennismakingsgesprekken en inloopavonden.  
In september worden startgesprekken gevoerd met de ouders van de groepen 3 t/m 8. Tijdens deze 
gesprekken kunnen ouders kennismaken met de leerkracht. De ouders mogen vooral vertellen over 
hun zoon of dochter en ook welke verwachtingen er zijn voor het komende jaar. 
 
Voor de groepen 1-2 en 3 wordt er een informatieavond georganiseerd aan het begin van het 
schooljaar waar informatie wordt gegeven over het jaarprogramma, de organisatie en de leerstof.  . 
De praktische vragen kunt u aan de leerkracht stellen.  
Voor de groepen 7 en 8 is een informatieavond gepland met betrekking tot het voortgezet onderwijs 
rond de herfstvakantie. Daar zullen ouders worden geïnformeerd over de mogelijkheden en de 
organisatie van het Voortgezet onderwijs. Daarbij wordt een flyer uitgedeeld, waar de belangrijkste 
informatie van de avond op wordt gedeeld. 
 

4.5 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 MR die het overleg 
tussen beide groepen regelt. De MR heeft periodiek overleg.  
Zaken die zoal aan de orde komen: 
- Besteding van gelden voor diverse onderdelen van de school (gebouwen, lesmethodes enz.); 
- Betrokkenheid van ouders bij de school; 
- Formatieplan voor elk nieuw schooljaar; 
- Vakantierooster. 
 
De taken en bevoegdheden van de MR staan nauwkeurig omschreven in een reglement. Twee 
hoofdzaken die eruit springen zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Met alle zaken die in de 
MR worden behandeld wordt rekening gehouden met deze rechten. 
Het beleid van de 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 MR aan bod. 
Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Dat 
kan bij de leden, maar ook per e-mail: a.dijkhuis@stichtingbrigantijn.nl. De vergaderingen van de MR 
zijn, tenzij anders vermeld, openbaar en staan vermeld op de kalender van het Informatief. 
De MR op onze school bestaat uit 6 leden. Drie leden worden gekozen uit en door ouders, drie leden 
worden gekozen uit en door het personeel van de school. 
 
Oudergeleding: 
Frank ten Dam (voorzitter) 
Jolanda Hagemeier (secretaris) 
Vacant 
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Personeelsgeleding: 
Daphne Lammerink 
Anne-Marie Dijkhuis 
Elise Zwijnenberg 
 

4.6 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De scholen binnen de Stichting Brigantijn hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle Medezeggenschapsraden van de afzonderlijke 
scholen van het bestuur van belang zijn. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld vakantieroosters, meer-
jaren formatieplannen en bestuursbeleidsstukken. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van 
de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Het reglement ligt bij de directeur ter inzage.  
Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen 
gevraagd en ongevraagd te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van 
het bestuur. 

 
4.7 Contact met ouder 
Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school is één van de pijlers waarop het huidige 
onderwijs wordt gebouwd en is ook een wezenlijk onderdeel van het beleid op onze school. Op 
verschillende manieren wordt contact gezocht en onderhouden met ouders. Voor alle betrokkenen 
bij het onderwijs aan de kinderen is goed contact van groot belang. 
Het zorgt er mede voor om de leef- en leersituatie zo optimaal mogelijk te maken en voor het 
opbouwen van een sfeer waarbij ouders/ verzorgers met hun kinderen en leerkrachten zich prettig 
kunnen voelen. Bijvoorbeeld door als ouder/verzorger mee te helpen als de situatie daar om vraagt, 
door te functioneren in de Ouderraad of in een werkgroep die gevormd wordt vanuit de Ouderraad. 
 

De Ouderraad 
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad. De leden van de Ouderraad 
zijn door de aanwezige ouders in de jaarvergadering gekozen. Daarnaast is er een vast lid van het 
onderwijzende personeel, als vertegenwoordiging van de school aanwezig bij alle vergaderingen van 
de Ouderraad. De Ouderraad is initiatiefnemer van een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten op 
school. 
De  Ouderraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur en de leden. Binnen de OR kennen wij een 
organisatie van verschillende werkgroepen. Deze worden elk aangestuurd door een aantal leden van 
de OR, meestal in samenwerking met leerkrachten.  
De taken van de OR zijn o.a.: 
• Het organiseren van diverse activiteiten; 
• Ouders informeren middels o.a. informatief en website 
• Meedenken over zorg en welzijn van onze kinderen 
 
De OR vergadert zes tot zeven keer per schooljaar en houdt 1x per jaar een jaarvergadering.  
De jaarvergadering is openbaar, iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen.  
 
Activiteiten vanuit de Ouderraad 
Diverse activiteiten worden georganiseerd en bekostigd vanuit de Ouderraad in samenspraak met 
het schoolteam. 
Het gaat dan onder meer om Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Avond4daagse, Oldhofdag óf 
Schoolreisje. Tevens zijn er een aantal werkgroepen, die allerlei werkzaamheden in en rondom de 
school, zoals klassenouders, luizenouders. In elke werkgroep zitten een of meer team- en 
ouderraadsleden, om alle activiteiten in goede banen te leiden. Deze werkgroepen kunnen niet 
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functioneren zonder hulp van alle ouders van alle leerlingen, dus ook uw hulp wordt iedere keer 
weer zeer op prijs gesteld. 
Hulpouders die zich hebben aangemeld voor een activiteit, krijgen een aantal weken van tevoren 
bericht over het programma en de taakverdeling binnen de werkgroep. Indien er niet voldoende 
hulpouders zijn, zal er via de groepsouder om hulp gevraagd worden. 
 
Statuten van de Ouderraad 
De statuten van de Ouderraad zijn bij notariële akte vastgelegd. 
 
Contact met de Ouderraad 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met een van de Ouderraadsleden, of 
een bericht sturen naar de voorzitter van de OR.   
 

4.8 De ouderbijdrage 
U betaalt jaarlijks aan onze ouderraad een soort contributie. Deze contributie wordt ook wel 
aangeduid met vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is geld 
dat echt nodig is voor activiteiten die jaarlijks op school gehouden worden en waarvoor het bestuur 
van de oudervereniging verantwoording aflegt in de jaarvergadering. Wij gaan ervan uit dat ook uw 
kinderen aan al die activiteiten meedoen. Zo ja, dan dient men de bijdrage ook te voldoen.  
In de contributie zijn ook de kosten van de zwemlessen en de avondvierdaagse opgenomen. 
Daarmee is er een contributiebedrag voor alle activiteiten. De contributie voor het schooljaar 2021-
2022 is vastgesteld op € 45,00. De vaststelling van de contributie vond plaats tijdens de 
jaarvergadering van de Ouderraad op dinsdag 31 augustus 2021. Nieuwe leerlingen, die na 1 januari 
instromen, betalen de helft van de contributie.  
 
Direct na de jaarvergadering wordt u per brief geïnformeerd over de hoogte van de contributie voor 
het lopende schooljaar. U zal dan worden gevraagd het contributiebedrag over te maken naar NL17 
RABO 01247.58.045 t.n.v. Ouderraad Oldhofschool. 
 

4.8 Klassenouders 
Aan het begin van het schooljaar benadert de groepsleerkracht een ouder uit de groep voor de rol 
van klassenouder. Een klassenouder helpt de leerkracht bij het voorbereiden en coördineren van 
activiteiten, het benaderen van ouders om mee te helpen en om zorg te dragen voor spreiding onder 
deelname van ouders, zodat zoveel mogelijk ouders aan de activiteiten van de groepen kunnen 
deelnemen.  
  



19 
Schoolgids 2021-2022 

5. Enkele praktische zaken 

5.1 Eten en drinken op school 
“Gezond, Gezellig en Gezamenlijk”  
Schoolafspraken: 
Ochtendpauze 
Om 10.05 uur hebben we een korte pauze met een eet en drinkmoment.  
Regelmatig horen we dat, wanneer leerlingen naar groep 3 gaan, ze geen beker meer mee willen 
nemen naar school. Dit omdat dat kinderachtig zou zijn en alleen voor de kleuters zou gelden. Niets 
is echter minder waar. Alle wegwerpverpakkingen zijn extra belastend voor het milieu.  
Vanuit dat standpunt gezien zijn we als school blij wanneer kinderen het drinken meenemen in een 
schoolbeker. Als ouder kunt u ons daarin steunen en de kinderen stimuleren, in welke groep dan ook, 
het drinken mee te nemen in een beker (denkt u aan de naam?).  
Een tussendoortje is belangrijk, het dient echter geen lunchpakket (dus geen brood) te zijn en wij 
stimuleren als “gezonde school” het nuttigen van fruit. 
 
Lunchpauze 
Om 11.45 uur gebruiken we de lunch. 
Er is een mogelijkheid om drinken te koelen. Het drinken voor de lunch wordt in grijze bakken in de 
koelkast geplaatst. Het brood blijft in de tas van het kind. 
Indien wenselijk mogen de kinderen tandenpoetsen. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor hun 
tandenborstel en tandpasta. De spullen hiervoor kunnen de kinderen in hun eigen tassen bewaren. 
De kinderen van groep 3 tot en met 8 nemen van huis een theedoek mee. Deze dient als tafelkleedje. 
De kleuters eten op hun eigen manier. 
 
Het eten en drinken in de groep gaat als volgt: 
- Regels tijdens het eten en drinken worden besproken of herhaald. 
- Handen wassen. 
- Een “moment stilte”  
- Samen starten. 
De leerkracht geeft aan hoeveel tijd er is voor het eten. 
Indien een kind zijn/haar eten en drinken is vergeten, wordt dit als groep GEZAMENLIJK opgevangen. 
De leerkracht moet zich bewustzijn van zijn/haar houding en oordeel naar kinderen over het 
meegenomen eten en drinken. Alles wat over is gaat in het bakje en in de theedoek mee naar huis, 
zodat ouders inzicht hebben in wat er gegeten en gedronken is. 
Medicijngebruik en het omgaan met allergieën wordt door ouders samen met de leerkrachten goed 
afgestemd. 

 
5.2 Verjaardagen 
Het is gebruikelijk dat de kinderen, die hun verjaardag op school vieren, hun klasgenootjes en de 
leerkracht trakteren, waarbij de groepsleerkracht dezelfde traktatie ontvangt als de kinderen. Wij 
vragen u echter wel kritisch te zijn bij de keuze van de traktatie. ’t Oldhof besteedt veel tijd aan een 
gezonde leefstijl en gezonde voeding. Wij hopen daarom dat u hier bij de traktatie rekening mee 
houdt.  
De jarige krijgt een verjaardagskaart, waarop alle leerkrachten hun felicitatie schrijven. Het is niet de 
bedoeling dat uw zoon of dochter de leerkrachten trakteert. 
Wanneer een kind uit groep 1 vijf jaar wordt, mogen de ouders van de jarige die dag wat langer op 
school blijven om het begin van de verjaardag mee te vieren. Verjaardagen van vierjarigen vieren wij 
in de regel niet, omdat zij al zoveel indrukken opdoen in hun beginperiode, dat het al snel teveel zou 
worden. 
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Als kinderen bepaalde traktaties niet mogen hebben omdat deze een bedreiging vormen voor de 
gezondheid, kunnen de ouders dit aan het begin van het schooljaar aan de groepsleerkracht van hun 
kind doorgeven. Zij kunnen dan vervangende traktaties achterlaten op school. 
 
Verjaardagen leerkrachten 
We hebben 1 keer in het jaar een juffen en meesterdag. Op deze dag vieren alle juffen en meesters 
gelijk de verjaardag. Op deze manier kunnen we gezamenlijk een activiteit organiseren en het tevens 
gezellig maken in de groep. 
Namens de kinderen wordt er voor de leerkracht van de onderbouwgroepen een cadeau gekocht. De 
kinderen brengen maximaal € 1,00 mee. 
De kinderen van de bovenbouwgroepen kopen gezamenlijk of in kleine groepjes een cadeau voor de 
leerkracht. Ook deze kinderen besteden maximaal € 1,00. 

 
5.3 Vertrouwenspersoon voor kinderen (PRAATJUF) 
Voor de kinderen van ’t  Oldhof is er een vertrouwenspersoon die we PRAATJUF noemen. De praatjuf 
is juf Anne-Marie Dijkhuis.  
Kinderen mogen altijd met deze leerkracht praten over problemen. Te denken valt aan: 
- Problemen tussen kinderen onderling (pesten) 
- Problemen tussen leerkracht en kind (als e.e.a. niet lekker loopt) 
- Problemen van een groepje kinderen over de klassensituatie 
- Problemen in de thuissituatie ( om aan te geven dat er iets is) 
 
Terugkoppeling dient altijd plaats te vinden! 
Wel zullen wij de kinderen proberen onderstaande stappen te laten maken: 
Ga als je dat durft eerst proberen te praten met diegene waarmee je het probleem hebt. Is het 
probleem dan nog niet opgelost ga dan naar de volgende stap. 
Dan praat je als je dat wilt altijd eerst met je eigen leerkracht en die zal je zo goed mogelijk helpen. 
Heb je daarna nog geen tevreden gevoel ga dan naar de volgende stap. 
Je mag altijd komen praten met juf Anne-Marie over je probleem. Zij zal naar je luisteren en je zo 
goed mogelijk helpen je probleem op te lossen. (Ook mag je, als je dat liever doet, gaan praten met 
meneer André) 
Juf Anne-Marie bezoekt de onderbouwgroepen om zich voor te stellen als de PRAATJUF. Zo weten 
alle kinderen, ook de jongere kinderen, wie zij is en waar ze haar kunnen vinden. Ook zal in de 
klassen uitgelegd worden wat hierboven staat beschreven. 

 
5.4 Leerlingenraad 
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 5, 6,7 en 8.  
Onder begeleiding van meneer André komt de raad enkele keren per jaar bijeen. Het doel is vooral: 

• kinderen bewust maken van het proces van een gekozen vertegenwoordiging 

• kinderen meer betrekken bij het schoolbeleid door ze te laten meedenken 

• als team de mening van de kinderen horen en meenemen in de besluitvorming 
 

Gespreksonderwerpen kunnen zijn: 

• regels op het plein/school 

• omgang met elkaar 

• aanschaf van buiten speelmateriaal 

• ‘burgerschap’ 

• andere onderwerpen die ter sprake komen 
 



21 
Schoolgids 2021-2022 

5.5 De schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Het ene jaar worden er groepsfoto’s gemaakt, het 
ander jaar een groepsfoto en portretfoto’s. De pasfoto’s die hierbij horen zijn niet geschikt voor 
officiële documenten, zoals een paspoort. Foto’s van uw kind kunt u dan via een unieke code 
bestellen. U bent uiteraard vrij deze foto’s al dan niet te bestellen. Middels het Informatief wordt u 
van de datum op de hoogte gebracht. 

 
5.6 Oud papier 
Zo’n acht keer per jaar laten wij in de buurt van de school een container plaatsen voor het inzamelen 
van oud papier. Dat heeft twee redenen: 
In de eerste plaats proberen wij hiermee een bijdrage te leveren aan een milieubewuste opvoeding 
van kinderen. 
Als tweede reden: de opbrengst. Door de grote inzet van de kinderen (vooral die van groep 8), leden 
van de ouderraad en ouders, verzamelen we elk jaar maar liefst zo’n 25.000 kg oud papier.  
Het geld dat deze inzameling opbrengt wordt besteed door de OR aan het kamp van groep 8.  
Hierdoor kunnen we de bijdrage van ouders voor het kamp wat lager houden. Bij de controle en het 
aannemen van het papier bij de papiercontainer vragen wij de hulp van vaders en/of moeders van de 
kinderen in groep 8.  
De data voor het oud papier staan vast. De ouders van de kinderen in groep 8 zorgen voor 
“bemanning”. Er komt een indeling van ouders per datum, zodat zij zelf onderling kunnen ruilen. 
Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk zelf het papier naar de container brengt. Kinderen gaan wel 
door de wijk, maar we garanderen niet dat alles opgehaald wordt. 
Probeert u het papier zo zuiver mogelijk aan te leveren. Dat wil zeggen: geen touw, plastic, glas, leer, 
sap-pakken met aluminium binnenlaag en dergelijke, maar enkel papier en karton. 
De papiercontainer wordt altijd op donderdag geplaatst, op de speciaal daarvoor aangelegde plek 
achter het schuurtje bij het kleine gebouw aan de Geerdinkstraat. 
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6. Spelregels voor de kinderen 

 
6.1 Een veilige school 
De methode: ‘de Regelmeter’ met de daarbij behorende schoolregels en werkvormen wordt ingezet. 
Op een oplossingsgerichte manier worden de regels structureel aangeboden, besproken en 
doorleefd met en in de hele school. Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid in processen 
staat centraal.  
 
De zeven pedagogische regels op ’t Oldhof zijn vanuit deze gedachte ontwikkeld en dienen als steun 
voor iedereen. De regels worden verbeeld op een muur in de centrale hal van het hoofdgebouw. 
Iedere 3 weken wordt een regel schoolbreed aangeboden door een groep kinderen onder 
begeleiding van een leerkracht. 
 

   
 

1. Blijf beleefd 2. Samen spelen 3. Ssst in school 4. Fouten 
maken mag 

   

 

5. Zuinig zijn 6. Blijf bij jezelf 7. Zet ’m op 
samen 

 
 

 
 
6.2 Pestprotocol (respectprotocol) 
Op ’t Oldhof wordt vanaf dit schooljaar een ‘respectprotocol’ ingevoerd. De 
methodiek past bij de manier van ‘denken en handelen’ op onze school. Vanuit de 
gouden en zilveren weken wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming en 

groepsdynamiek. ‘Pesten’ willen we aanpakken vanuit dit groepsproces. Het gaat niet alleen om de 
pester of de ‘gepeste leerling’, maar ook over het gedrag van de groep. Als school en groep 
accepteren we ‘pesten’ niet en zullen we als groep afspraken maken om negatief gedrag om te 
buigen naar positief gedrag. Als groep zijn we daar verantwoordelijk voor en zullen we gerichte actie 
ondernemen om ieder kind de ruimte en veiligheid bieden die het nodig heeft om te kunnen groeien. 
Er is op ’t Oldhof een pestprotocol aanwezig dat wij het ‘respectprotocol’ noemen.   
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rug.nl/education/scholierenacademie/studieondersteuning/profielwerkstuk/gammasteunpunt/subjects/onderwerpen/maatschappijleer/pesten&ei=xVqRVajPI8XbU_b4gIgL&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNFxB8VITza7aGEMG9W8WfQC_7iWeQ&ust=1435675712922588
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6.3 Mobiele telefoons 
Het meenemen van mobiele telefoons door leerlingen is niet toegestaan. Bij uitzonderingen kunnen 
de kinderen aan het begin van de dag de telefoon inleveren bij de leerkracht, en aan het eind van de 
dag weer daar ophalen. Mocht het toch gebeuren dat een leerling de telefoon meeneemt, dan treedt 
het protocol in werking, waarin de afspraken staan die we hebben gemaakt. 

7. Klachtenregeling Stichting Brigantijn 

7.1 Klachten 
Overal waar mensen samenwerken, worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst 
gedrag. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te 
bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen 
schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe 
vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. 
 
Interne schoolcontactpersoon 
Op school zorgt de schoolcontactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of 
ouder(s)/verzorger(s) die zich onheus bejegend voelen of een klacht hebben en er met de 
betrokken medewerker niet uitkomen. Bij klachten op het gebied van ongewenst of 
grensoverschrijdend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe 
vertrouwenspersoon. Maar ook in andere situaties kan schoolcontactpersoon adviseren de 
situatie met de externe vertrouwenspersoon te bespreken. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) bij de 
behandeling van klachten waarin bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en 
waar u er binnen de school niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon biedt een 
luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, kan bemiddelen en 
ondersteunen bij het indienen van een klacht. 
De externe vertrouwenspersoon behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil 
zeggen dat er zonder toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan 
de school of het schoolbestuur. 
 
U kunt de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder toestemming van de school 
benaderen voor het bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de 
aangewezen persoon is om u te ondersteunen, dan kijkt zij samen met u welke andere 
ondersteuningsmogelijkheden er zijn. De externe vertrouwenspersoon voor Stichting 
Brigantijn is Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 06 – 306 42 568 of 
via het mailadres: info@burooverbeek.nl 

 
Klachtencommissie 
Stichting Brigantijn is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 – 386 16 97, www.gcbo.nl. 
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7.2 De schoolcontactpersoon  
De schoolcontactpersoon op onze school is: Anne-Marie Dijkhuis.       
Zij is drie dagen in de week op school. U kunt op school eenvoudig een afspraak met haar maken. Via 
de mail is contact natuurlijk ook  altijd mogelijk: a.dijkhuis@stichtingbrigantijn.nl 

 
Wat doet de schoolcontactpersoon? 
De schoolcontactpersoon heeft als taak dat zij de klager doorverwijst naar de vertrouwenspersoon. 
Een schoolcontactpersoon kan de klager aanhoren en daar een verslag van maken en dat door de 
klager laten ondertekenen. De schoolcontactpersoon kan een suggestie doen of een tip geven.  
Bijvoorbeeld: het aangaan van een gesprek met diegene waarover de klacht gaat.  
De contactpersoon moet er echter te allen tijde voor waken dat zij de rol van de vertrouwenspersoon 
overneemt en gaat bemiddelen. Ook kan de schoolcontactpersoon informatie geven over de 
klachtenprocedure.  

  

mailto:m.kempers@stichtingkomt.nl
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8. Het bestuur  
  

Stichting Brigantijn  
 
Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor  
primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal 
kindcentra) in  de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van 
Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke 
scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-
BSV en Stichting KOMT. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 
personeelsleden. 
Bij Stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. 
Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs, waarbij we onze kinderen leren en 
stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven 
ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van 
essentieel belang. 
Contactgegevens Stichting Brigantijn: 
Oostermaat 1A 
7623 CS Borne 
074-8528235 
info@stichtingbrigantijn.nl 
 
Administratieve ondersteuning 
Onderwijsbureau Twente (O.B.T.) 
Molenstraat 122    
7622 NG  Borne 
Telefoon: 074 – 2650650 
 
Inspectie 
De Inspectie van het Onderwijs is niet (meer) rechtstreeks te bereiken door ouders. Vragenstellers 
worden doorgeleid naar Postbus 51. De inspectie van het Onderwijs heeft de scholen verzocht om in 
deze schoolgids het volgende te vermelden: 

• Inspectie van het Onderwijs 
   info@owinsp.nl  
   www.onderwijsinspectie.nl  

• Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 

• Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)  

  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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9. ICT-gebruik op school 
 
Veel kinderen zijn al vertrouwd met het werken 
met een computer. Op ’t Oldhof zien wij de 
computer in eerste instantie als een middel en 
niet als een doel. Op ’t Oldhof wordt in de 
groepen 5 t/m 8 gebruik gemaakt van Snappet. 
Dit is een methode van werken die na de 
instructie van de leerkracht, de kinderen op de tablet de verwerking laat maken en na de 
basislesstof, werk op eigen niveau aanbiedt. De leerkrachten kunnen de kinderen nauwlettend 
volgen en snel extra instructie geven indien nodig. We hebben gemerkt dat in de eerste COVID-19 
‘golf’, onderwijs op afstand relatief makkelijk in te richten was voor ons als school. Door het gebruik 
van Snappet konden we leerlingen blijven volgen op afstand en (extra) instrueren waar het nodig 
was. Na de periode van ‘onderwijs op afstand’, konden de leerlingen weer verder op school, op de 
manier waarop ze het gewend waren en op hun ‘eigen leerniveau’. 
 
‘t Oldhof heeft een goed werkend netwerksysteem: MOO. Het grote voordeel van dit systeem is, dat 
iedere groep een eigen inlogscherm heeft met haar eigen programma’s op het bureaublad. De 
leerkracht kan op afstand iedere computer oproepen en meekijken. Dit bevordert het veilige gebruik 
van computers in hoge mate. Over de manier waarop leerlingen dienen om te gaan met computers 
en chromebooks zijn afspraken gemaakt. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt, hoe leerlingen 
omgaan met internet, wachtwoorden en privacy van klasgenoten. Hiervoor is een protocol opgesteld 
op stichtingsniveau. 
Op onze school is Stefan Leushuis de ICT-er. Hij is initiator en verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van ICT-beleid en het netwerksysteem aan te sturen. 
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10.  De zorg voor onze leerlingen: 1-zorgroute 
 

Uitgangspunt is dat ieder kind telt. Kinderen leren op verschillende manieren en op verschillende 
tempo’s. Werken met een leerstofjaarklassensysteem, maar we proberen toch zoveel mogelijk 
onderwijs op maat te geven. Dat betekent dat binnen de basisvakken drie niveaus te merken zijn in 
de groepen. De instructie-onafhankelijke leerlingen, de instructiegevoelige leerlingen en de 
instructie-afhankelijke leerlingen. Daarnaast zijn er kinderen die wat anders nodig hebben. Zo 
mogelijk willen wij dat graag bieden.  
Hierbij is uitgangspunt: de kinderen zo zelfstandig mogelijk maken via een oplossingsgerichte manier, 
waarbij het volgende belangrijk is: Focus niet op het probleem, maar op de oplossing. 
 
Om dit te realiseren moeten we problemen kunnen zien, we moeten weten wat het probleem exact 
is en tenslotte hoe we het moeten aanpakken en of we dat ook voldoende kunnen.  
We proberen de zorg in elke groep te verbeteren, maar ook in de school als totaliteit. We verleggen 
de grens om kinderen binnen een groep tussen hun leeftijdsgenootjes te laten en ze op school te 
houden.  
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken maken we gebruik van testen en toetsen. Om onze 
leerlingen hun hele schoolloopbaan zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling maken we 
gebruik van een leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen. Dit systeem levert waardevolle, 
aanvullende informatie op over een leerling. Het kan bijvoorbeeld laten zien wat een kind in een 
bepaalde periode heeft bijgeleerd. Daarnaast kunnen deze gegevens, de analyse en de 
ontwikkelpunten die hieruit voortvloeien, de basis vormen voor het maken en uitvoeren van een 
groepsplan. De toetsen (van Cito) die we gebruiken worden bij zeer veel leerlingen in het land 
afgenomen en daardoor is het zelfs mogelijk de vorderingen van een kind te vergelijken met 
leeftijdsgenoten in ons land.  
Van alle leerlingen houden we een leerlingendossier in ParnasSys bij. Hierin worden diverse gegevens 
bewaard zoals: persoonlijke gegevens, notities van gesprekken (met ouders), kopieën van aanvragen 
voor onderzoeken, verslagen van onderzoeken, test- en toetsresultaten, observatieverslagen enz. 
Ouders hebben recht op inzage. Mocht u willen, dan kunt hiervoor een afspraak maken met de 
leerkracht of de Interne Begeleider (IB-er). 
 
De procedure toelating in hoofdlijnen 

• Ouders melden aan met verzoek tot plaatsing.  

• De directeur en intern begeleider praten met de ouders en geven aan hoe ze met het verzoek om 
gaan en op welke onderdelen de ouders erbij betrokken worden. Tevens vragen ze schriftelijk 
toestemming om gegevens over het kind elders op te vragen.  

• Het team wordt geïnformeerd over het verzoek. De IB-er verzamelt informatie over 
mogelijkheden/beperkingen van het kind. De school gaat na wat ze kan bieden en welke 
barrières er zijn. Ondersteuningsmogelijkheden worden onderzocht 

• In het team wordt de verzamelde informatie besproken en wordt gekeken welke mogelijkheden 
er zijn.  

• Vervolgens komt Plein Midden Twente in beeld. (PMT, zie bijlage PMT) 
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11 Aanmelding/Inschrijving/Uitschrijving  

11.1 Vierjarigen 
Ouders, van kinderen die in de loop van het komende schooljaar vier jaar worden, krijgen 
ieder jaar rond kerst vanuit de gemeente bericht om hun kind aan te melden bij de school 
van hun keuze. Een oproep met eenzelfde inhoud wordt ook in de Bornse Courant 
gepubliceerd. Via onze Informatief doen we ook een oproep. Ouders van wie het kind voor 
het eerst de school gaat bezoeken kunnen altijd een kennismakingsafspraak maken.  
 
Op de dag dat het kind 4 jaar is kan het tot de school worden toegelaten. Vanaf 5 jaar geldt 
de leerplicht. Aan het einde van het schooljaar waarin het kind 14 jaar wordt, moet het de 
basisschool verlaten.  
Kinderen die binnen vier weken vanaf de eerste schooldag vier jaar worden mogen vanaf de 
eerste dag starten op de basisschool. In principe worden kinderen die in de periode tot vier 
weken voor de zomervakantie vier jaar worden niet meer toegelaten tijdens het lopende 
schooljaar. 
Kinderen die 4 jaar worden, mogen in overleg komen wennen. Hiervoor wordt contact met 
de ouders opgenomen. De verjaardag van de vierjarige wordt niet gevierd. Als u merkt dat 
uw kind nog niet aan een hele schoolweek toe is, kunt u het een periode halve dagen 
proberen in overleg met de leerkracht. Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze zindelijk 
zijn als ze op school komen (er zijn altijd mogelijkheden bespreekbaar bij uitzonderingen). 
Wanneer er aanleiding toe is, kan de leerkracht bij wie uw kind in de groep komt, vier weken 
voordat het kind op school komt, een kijkje nemen op de peuterspeelzaal. 
De groepsleerkracht komt bij nieuwe kinderen uit een gezin op huisbezoek om kennis te 
maken en schoolse zaken door te nemen. 
 
Overdrachtformulier peuterspeelzalen of kinderopvang 
De meeste vierjarigen die bij ons op school komen zijn naar een peuterspeelzaal of 
kinderopvang geweest. We vinden het belangrijk om de overgang naar de basisschool zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we de kinderen (en ouders) de 
mogelijkheid om te komen wennen. Maar we willen ook graag op de hoogte zijn van de 
ontwikkeling van het kind en de aanpak op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De 
leidsters vullen daarom een overdrachtformulier in. De inhoud van het formulier is/wordt 
met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Een kopie van dit formulier wordt 
in ons dossier bewaard. 
Indien noodzakelijk vragen we soms om de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te mogen 
bellen om een completer beeld van uw kind te kunnen krijgen. De verkregen informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld en op verzoek is de inhoud van het leerlingenvolgsysteem 
altijd in te zien. 
 
11.2 Instroom en doorstroom: 
Kinderen die voor 1 januari vier jaar worden, komen in groep 1. Deze kinderen gaan in 
principe door naar groep 2 indien de ontwikkeling, zowel de sociaal-emotionele als de 
cognitieve, voldoende is. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De uiteindelijke beslissing 
ligt bij de directie. De kinderen die vanaf januari vier jaar worden zijn instroomkinderen. 
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11.3 Verhuizen van school  
Verhuizen van school kan natuurlijk ook voorkomen. Wanneer een (deel van het) gezin 
elders gaat wonen dan in de wijk waar de school gevestigd is, gaat het kind (of gaan de 
kinderen) ook vaak naar een andere basisschool. Het is dan natuurlijk van belang om de 
overstap goed begeleid te laten verlopen.  
De nieuwe basisschool krijgt, naast een bewijs van uitschrijving, van onze school een 
onderwijskundig rapport waarin de gebruikte lesmethoden en de vorderingen van het kind 
worden vermeld. Ouders mogen dit inzien maar dienen dit ruim van 
tevoren kenbaar te maken bij de directie. Ook wanneer een leerling naar 
een speciale school voor basisonderwijs vertrekt wordt een 
onderwijskundig rapport opgemaakt en verstrekt aan de nieuwe school. 
Een kind kan nooit eerder ingeschreven worden op een nieuwe school 
dan op de dag van uitschrijving bij de vorige school. 
 
11.4 Aanname, schorsing of verwijdering  
Wanneer wij zelf de nieuwe basisschool zijn, zijn er vooraf één of meerdere gesprekken 
geweest met de ouders/verzorgers van het kind. Er wordt altijd contact gezocht met de 
toeleverende school om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.  
Er bestaat binnen stichting KOMT een reglement waaraan de scholen zich moeten houden 
als het gaat om schorsing en/of verwijdering van een leerling. In de regel zal de procedure in 
werking worden gezet als het gaat om volstrekt ontoelaatbaar gedrag van een leerling, 
waarbij de goede voortgang van het onderwijs en/of het welbevinden van andere leerlingen 
sterk in het gedrang komt. 
 
11.5 Naar het voortgezet onderwijs 
De ouders van de kinderen in groep 7 en 8 worden rond de herfstvakantie tijdens een 
speciale ouderavond geïnformeerd over de diverse vormen van voortgezet onderwijs 
(Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO), de verschillende scholen in de regio, de 
procedure voor het bepalen van het advies, de aanmelding. 
De leerkracht licht u tijdig in omtrent de ontwikkelingen die er op uw kind af komen. Een van 
de toelatingscriteria tot het voortgezet onderwijs is de CITO- eindtoets. Deze wordt op 
woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 afgenomen. Het advies van de basisscholen is 
leidend ten aanzien van plaatsing in het voortgezet onderwijs. De resultaten van de CITO-
eindtoets worden schriftelijk aan de ouders van groep 8 meegedeeld en indien nodig door 
de leerkracht toegelicht. 
In de loop van het schooljaar houden diverse scholen van het VO open dagen en 
informatieavonden. We raden ouders en kinderen van groep 8 aan om een aantal van deze 
open dagen te bezoeken. 
Na de Eindtoets wordt er in groep 8 gewoon volgens het lesrooster gewerkt. Gedurende de 
laatste maanden van het schooljaar zal groep 8 toewerken naar de brugklas. Planningen, 
lesrooster, verantwoordelijkheden e.d. Het hele jaar door krijgen de kinderen huiswerk mee, 
om alvast ervaring op te doen met het maken en meenemen van huiswerk. 
Ter afsluiting van de basisschool presenteren de kinderen zich nog eenmaal middels een 
eindmusical die aan alle leerlingen en ouders van groep 8 wordt opgevoerd. Ook gaat groep 
8 op kamp en worden ze op de afscheidsavond, in aanwezigheid van hun ouders en de 
leerkrachten nog even in het zonnetje gezet.  
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Bijlagen: 

PMT-Plein Midden Twente                          

 

 

Uw school een PMT-school 

Wat betekent dat? 
De school van uw kind maakt deel uit van de sub-regio Plein Midden Twente dat valt binnen  het 
Samenwerkingsverband 23.02.  Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend 
Onderwijs. 
Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. 
Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de 
regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. 
Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke 
ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. 
Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is 
de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk 
werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en 
ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise.   
U bent als ouder direct betrokken wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw 
kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken 
wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. 
In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke 
mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt 
PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. 
Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen 
met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra 
ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een SO-school. Dat 
is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u 
zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens 
een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool 
krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte.  
 
1. Het Schoolondersteuningsteam (SOT)  
Dit is het team bestaande uit de intern begeleider, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker en 
de JGZ-medewerker. Dit team maakt deel uit van het schoolteam en de medewerkers worden als 
zodanig ook als teamleden gepresenteerd in schoolgids en op de website. 
Afhankelijk van de keuze van een school /schoolbestuur, kan het zijn dat aan dit overleg ook een 
vaste Preventief Ambulant Begeleider is gekoppeld.   
In het overleg van het SOT worden die kinderen besproken met een meer complexe 
ondersteuningsvraag. Indien nodig kan het SOT een beroep doen op disciplines vanuit het Steunpunt. 
De IB-er blijft daar verantwoordelijk voor.  
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2. Het Steunpunt  
Het Steunpunt bestaat uit personen, in dienst bij verschillende schoolbesturen en/of instellingen, die 
ten dienste staan van het SOT. Verzoeken om inschakeling van disciplines vanuit het Steunpunt 
geschieden altijd via een digitale aanmelding bij het 1-loket 
 
Welke disciplines zijn er? 
 

- (Psycho) Diagnostisch 
Onderzoek 

- Ambulante Begeleiding - Gedragsdeskundigen 

- Didaktisch Onderzoek - Collegiale Consultatie - Jeugdarts 

- Observaties - SOVA-training - Externe zorg (Jeugdzorg) 

- Advisering -Expertise op gebied jonge  
kinderen  

 

 


