
Waar vindt u ons:
Basisschool Bomans
Veldhoflanden 92
7542 LX Enschede
Telefoon: 053 - 477 17 51
e-mail: bomans-dir@skoe.nl
website: www.skoe.nl/bomans  

CBS Drakensteyn
Vastertlanden 169
7542LR Enschede
Telefoon: 053 - 476 46 61
e-mail: info@drakensteynvastertvco.nl
website: www.drakensteynvastertvco.nl

OBS Het Vastert
Vastertlanden 167
7542 LR Enschede
Telefoon: 053 - 478 38 18
e-mail: info@obsvastert.nl
website: www.obsvastert.nl

Peuterspeelzaal Vlinders
Vastertlanden 167
7542 LR Enschede
Telefoon: 06 - 39 44 3485
e-mail: vlinders@skepeuteropvang.nl
website: www.skepeuteropvang.nl

Peuterspeelzaal Vlinders Meerlanden
Reerinklanden 55
7542 WR Enschede
Telefoon: 06 - 233 63 327
e-mail: vlinders2@skepeuteropvang.nl
website: www.skepeuteropvang.nl

BSO De Knalhut
Reerinklanden 55
7542 WR Enschede
Telefoon: 06 - 229 45 528
e-mail: knalhutbso@skekinderopvang.nl
website: www.skekinderopvang.nl

PEUTEROPVANG

PEUTEROPVANG

Elk kind is uniek
Wij streven een veilig klimaat na, waarbij we respectvol 

omgaan met ieders overtuiging. We kennen een goede werk-

sfeer en werken samen met ouders, teams, directies en leer-

lingen aan kwalitatief goed onderwijs. 

We werken aan ‘onderwijs op maat’ via een speciaal instruc-

tiemodel (IGDI), waarbij we rekening houden met de verschil-

lende talenten van ieder kind. Wij staan niet alleen voor de 

leerontwikkeling van ieder kind, maar ook voor de sociale, 

emotionele en creatieve ontplooiing.  Wij gaan uit van het 

unieke van ieder kind. 

Ouderbetrokkenheid
Met ouders wordt nauw samengewerkt. De ouderbetrokken-

heid is groot en wij vinden de relatie school-ouder-kind dan 

ook zeer essentieel voor een succesvolle basisschooltijd. De 

medezeggenschapsraden van de scholen hebben regelmatig 

contact met elkaar over gezamenlijke projecten. 

Lunch op school
Op de scholen wordt vanaf 1 augustus 2014 gewerkt met een 

continurooster. Alle kinderen lunchen samen op school onder 

begeleiding van de leerkrachten. Op woensdagmiddag heb-

ben de kinderen vrij. 
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Kinderen van ons IKC moeten veilig van huis naar 

school, naar de BSO of naar de (sport)club kunnen 

lopen of fietsen. Eén van de speerpunten voor het

IKC Meerlanden is dan ook verkeersveiligheid. 
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Daarvoor is ook een goede afstemming met ouders en school 

nodig. Want kinderopvang is meer dan alleen onderdak bie-

den. Voor ouder en kind moet het voelen als een tweede 

thuis,veilig en vertrouwd. 

Basisscholen
•  Bomans van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede  

(Stichting KOE)

• Drakensteyn van de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO)

•  Het Vastert van Stichting Consent (Stichting voor alle open-

bare scholen in Enschede)

IKC Meerlanden
In Enschede-Zuid - aan het Stroinkslanden en Vastertlanden 

- vindt u de drie basisscholen Bomans, Drakensteyn en Het 

Vastert. Samen met de peuterspeelzalen de Vlinders en 

Vlinders Meerlanden en BSO De Knalhut vormen zij sinds 1 

augustus 2013 het IKC Meerlanden. Dagelijks komen er meer 

dan 850 kinderen naar dit IKC. 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen
•  Peuterspeelzalen Vlinders en Vlinders Meerlanden van  

SKE peuteropvang 

• Buitenschoolse opvang De Knalhut van SKE kinderopvang 

Een tweede thuis
SKE kinderopvang en haar zusterorganisaties hebben 

ruim 85 locaties in Twente en de Achterhoek en bieden 

kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang 

en –speelzalen en tussenschoolse opvang. De betrokken 

en professionele medewerkers zorgen voor de uitstekende 

kwaliteit van de opvang van het kind. Naast een goede 

verzorging maakt SKE zich sterk voor het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen.  

Samen gaan we voor méér
Wij voelen ons verantwoordelijk voor ‘onze’ 

kinderen. Wij zetten ons dan ook samen in 

voor de ontwikkeling van kinderen van 0-14 

jaar. De uitdaging voor IKC ‘Meerlanden’ is 

om elk kind meer te bieden dan de som 

der delen. Vandaar dat wij gekozen heb-

ben voor een passende kreet: ‘Samen gaan 

we voor méér’. De koers voor de komende 

jaren is uitgezet en de insteek is praktisch. 

Een paar voorbeelden:

Doorgaande lijn 0 tot 14 jaar
Kinderen hebben baat bij een goede onder-

linge afstemming over hun ontwikkeling. 

De zogenoemde doorgaande lijn. Dat zorgt 

ervoor dat kinderen beter, makkelijker en 

sneller leren. Een goed voorbeeld is de 

‘warme overdracht’ tussen voorschool (peu-

terspeelzaal), kinderopvang en basisschool. 

Het protocol hiervoor is samen met de me-

dewerkers van alle instellingen ontwikkeld. 

Samen werken aan thema’s
De scholen werken al met digitale middelen 

zoals tablets en laptops. Dankzij de samen-

werking binnen het IKC pakken we nu ook 

grotere projecten op. Ons eerste gezamen-

lijke project is ‘ICT en sociale media’. Met 

aandacht voor de kansen, maar zeker ook 

voor de bedreigingen. De gemeente En-

schede subsidieert dit project. Leerlingen en 

ouders/verzorgers van alle scholen werken 

hier aan samen. 
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