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Mogen wij ons even voorstellen… 
 
 
schoolgids van  Jan Barbier 
   christelijk basisonderwijs 
   Ommerweg 138                                                      
   7447 RH Hellendoorn 
    0548-681657 
    info@barbier-ikt.nl     
 
directeur  dhr. R. Roelofs 
   Jac. Kapteynstraat 3 
   7447 HL Hellendoorn 
   0548-654892 
 
directie mevr. E. Calkhoven-Schippers 
   Valeriaan41 
   7443 KC  Nijverdal 
    0548-618140 
 
bestuurscentrum  Stichting “Ieder kind Telt” 
   Jacob van Houtestraat 4 
    Postbus 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    7440 AB Nijverdal 
    0548-616513 
    info@iederkindtelt.nl 
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1. Voorwoord 

 
Beste ouders, geïnteresseerden,  
 
We vinden het fijn dat u belangstelling heeft voor het onderwijs op de Jan Barbier. Vanaf het moment dat de 
leerlingen naar school gaan, delen ouders/verzorgers de opvoeding van hun kind met het team van de school. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat u een school kiest die bij u en uw kind past. 
De Jan Barbier is, vanwege haar kleinschaligheid, een eigenwijs opdondertje in het onderwijsveld in de 
gemeente Hellendoorn. Een school waar onderwijskundig rekening mee moet worden gehouden. 
 

In het schoolgebouw is tevens peuterspeelzaal Kleine Jan gehuisvest. De Jan Barbier is een actieve school. Het 
team ziet onderwijskundige vernieuwingen als een kans en een uitdaging, om leerlingen het beste onderwijs te 
bieden. In deze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren over de onderwijsvisie, zodat u voor uw 
kind een weloverwogen schoolkeuze kunt maken. U krijgt informatie over de identiteit, de doelen, de 
werkwijze en de sfeer op onze school. Verder vindt u in deze gids informatie omtrent de organisatie van onze 
school. Hierbij denken we aan school- en lestijden, contactgegevens, procedures en resultaten. Naast deze 
schoolgids geven we ieder schooljaar een schoolkalender uit. Hierin vindt u praktische informatie zoals: data 
van activiteiten, feesten en projecten, adresgegevens indien toegestaan volgens de privacywetgeving en 
verjaardagen van de leerlingen. Bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig geworden of heeft u nog 
vragen, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Ook bent u van harte welkom tijdens ons 
Open Huis op vrijdag 18 januari 2019. U kunt dan de informatie uit de schoolgids in praktijk komen bekijken. 
Want, één van de pijlers van onze school is….. ouders/verzorgers zijn onze educatieve partners, waarbij 
intensief persoonlijk contact van belang is.  

Namens het team van de 
Jan Barbier, 
 
Roel Roelofs 
(directeur)                                                                                                       
 
Erna Calkhoven 
(locatieleider) 
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2. Wie zijn we? 

De Jan Barbier is een christelijk geïnspireerde basisschool, waarin levensbeschouwelijk onderwijs vorm geeft 
aan de identiteit. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar waarderen. In de 
onderbouw staan de verhalen vanuit de christelijke traditie centraal, terwijl in de midden- en bovenbouw 
levensbeschouwelijke vragen centraal staat. Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding worden allerlei 
bronnen onderzocht, die antwoorden geven op de gestelde vragen. In kringgesprekken en presentaties 
brengen de leerlingen hun eigen levensbeschouwelijke gedachten, gevoelens en visie onder woorden. het 
leven als jongere en volwassenen in een maatschappij waarin mondigheid steeds belangrijker wordt. Vanuit 
onze identiteit bieden we op school een veilige en vertrouwde plek voor ieder kind. Leerlingen leren in een 
uitdagende omgeving, waar het iedere dag met plezier naar toe gaat. Het onderwijs is gericht op de 
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Onderwijs in een uitdagende leeromgeving, gericht op samenwerken 
haalt het beste in ieder kind naar boven. Moderne, aantrekkelijke methodes worden hiervoor ingezet, waarbij 
zoveel mogelijk praktisch wordt gewerkt. Uiteraard besteden we niet alleen aandacht aan de verstandelijke 
ontwikkeling van de leerlingen. Cultuureducatie neemt een belangrijke plek in. Door ruime aandacht te 
besteden aan diverse vormen van kunst en cultuur leren we leerlingen dat ze op velerlei wijze naar de wereld 
kunnen kijken en blijven zij hier op een open en onderzoekende wijze hiernaar kijken. Op het terrein van 
geletterdheid heeft de school zich gespecialiseerd. De school houdt rekening met de individuele ontwikkeling 
van ieder kind. De leeromgeving is zo ingericht dat de leerlingen worden gestimuleerd tot het nemen van 
initiatieven. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in groepjes een opdracht kunnen uitvoeren. We 
stimuleren dit door hen samen te laten werken aan projecten en werkstukken, of door samen onderzoek te 
doen. De Jan Barbier streeft er naar om een pestvrije school te zijn. Daarvoor is samenwerking met 
ouders/verzorgers van groot belang om ongewenst gedrag tot een minimum te beperken. De school is 
gecertificeerd voor de methode Leefstijl. Een methode die structureel aandacht besteed aan normen/waarden 
en sociaal/emotionele ontwikkeling. Middels de lessen willen we een positief onderwijsklimaat realiseren, waar 
ieder kind zich thuis voelt.  

Jan Barbier is een buitenschool met zo’n 40 leerlingen, waar vanzelfsprekend ook ruimte is, op basis van 
wederzijds respect, voor andersgelovigen en andersdenkenden. Mede door deze kleinschaligheid bieden we de 
leerlingen veel veiligheid en geborgenheid. Door deze basisvoorwaarden wordt het sociale gedrag van de 
leerlingen aangemoedigd. De leerlingen voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor elkaar. 
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3. Toen en nu……… 

 
Op 11 april 1931 is onze school officieel geopend als School met de Bijbel. In 1971, tijdens de viering van het 
40-jarig bestaan, is de naam veranderd in Jan Barbierschool; een hommage aan het eerste hoofd van de school 
- meester Barbier. Hij is van 1931 tot 1968 aan onze school verbonden geweest. In 1994 is de naam gewijzigd in 
PC Basisschool Jan Barbier. We zijn in dat jaar bestuurlijk gefuseerd met de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs in de gemeente Hellendoorn, thans Stichting “Ieder kind telt”. 
 
Het logo van de school is eind jaren tachtig ontworpen. Het is door de jaren heen aangepast 
aan de heersende tijdgeest. Twee leerlingen - een jongen en een meisje – spelen samen met 
een bal. Dit symboliseert het spelelement. De figuurtjes zijn verankerd in een opengeslagen 
boek: het leerelement. Een exemplaar, uitgevoerd in metaal, is bevestigd aan een wand in de 
gemeenschapsruimte van school. 
 
De school die eerst twee lokalen had, kreeg eind 1974 een gemeenschapsruimte met een podium erbij. In 1984 
werd het kleuteronderwijs geïntegreerd in het basisonderwijs, wat ook reden was om uit te breiden met een 
derde lokaal. Na een opknapbeurt in 1999, een grondige verbouwing in 2008 met een ‘kultuurhuus’ en een 
herinrichting van de school is er in 2011 een vierde lokaal bijgebouwd. Door middel van een sponsorloop en 
sponsoring hebben we ook de bestaande keuken kunnen verplaatsen en uitbreiden om kooklessen te kunnen 
verzorgen aan leerlingen.  
Het schoolplein is in 1998 en 2008 grondig opgeknapt en uitgebreid met verschillende speeltoestellen, 
waaronder een uitdagend speeltoestel. Deze opknapbeurt is mogelijk gemaakt door het Plaatselijk Belang 
Eelen en Rhaan, Egede, Hancate. Zij heeft de renovatie gefinancierd. Voorwaarde hierbij was dat het plein een 
openbare speelplaats werd. Bij het afscheid van juf Keizer in 2000, die bijna veertig jaar aan de school heeft 
gewerkt, is het schoolplein naar haar vernoemd. 
 
In het schooljaar 2001/2002 is, mede door een subsidie vanuit de gemeente, in de school een 
computernetwerk aangelegd: het Onderwijsnet Hellendoorn. De leerlingen kunnen op deze manier middels 
kennisnet alle benodigde informatie via internet of e-mail binnen halen op hun computerscherm, sinds 2014 op 
een eigen Chromebook. Een leerkracht is speciaal aangesteld om de hele onderwijskundige implementatie in 
goede banen te leiden. Onder leiding van deze leerkracht en met behulp van ouders is er een website van de 
Jan Barbierschool ontwikkeld. De school lijkt aan de buitenkant een nostalgische school, maar is aan de 
binnenkant modern en goed gefaciliteerd om goed en professioneel onderwijs te kunnen geven. Tevens zijn er 
in alle groepen een  digitaal schoolborden aanwezig,  die de lessen kunnen ondersteunen. In november 2016 is 
de school aangesloten op het glasvezelnetwerk.  
 
De Jan Barbier ligt centraal in de vier buurtschappen Eelen, Rhaan, Egede en Hancate. De school is de bindende 
factor en heeft daardoor een belangrijke sociale functie. Leerlingen en ouders uit deze buurtschappen leren 
elkaar kennen door de school. Bovendien fungeert de school als een buurtcentrum. Verschillende verenigingen 
en organisaties, zoals de damclub, de EHBO en het Plaatselijk Belang hebben hun onderkomen in de 
multifunctionele accommodatie (mfa). Ook worden hier bij gelegenheid cursussen gegeven. 
 
De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn is in augustus 2002 gestart met  peuterspeelzaal  “Kleine 
Jan” in de Jan Barbierschool. Twee dagdelen draait er een groep van meer dan 12 leerlingen. Elke maandag- en 
woensdagmorgen van 8.45 – 11.15 uur  hebben de peuters hun eigen plek in het “kultuurhuus” van de school. 
Er kan voor verlenging van de tijd gekozen worden door spelenderwijs Engels leren en peutergym. 
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4. Hoe zitten we in elkaar – Stichting “Ieder kind telt” 

 
Onze school geeft vanuit de christelijke inspiratiebron vorm en inhoud aan onderwijs en opvoeding. Een ieder 
die dit onderschrijft of respecteert is welkom op onze school. De school maakt onderdeel uit van de Stichting 
Ieder Kind Telt, een onderwijsstichting bestaande uit tien basisscholen en één school voor speciaal 
basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn. Vanaf 1 januari 2012 kent de organisatie een stichtingsvorm. De 
Stichting ‘Ieder kind telt’, voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn. De stichting wordt in 
het kader van de wetgeving, code goed onderwijs, goed bestuur in het primair onderwijs, bestuurt door de 
voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) 
en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). De statuten en 
reglementen van de Stichting zijn verkrijgbaar op school en te vinden op de website van de Stichting ‘Ieder kind 
telt’: www.iederkindtelt.nl De naam “Ieder kind telt” maken we in de dagelijkse praktijk zichtbaar door het 
eigene en unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en het zo te begeleiden. Vanuit die gedachte 
is de omgang met elkaar en leven met waarden en normen een kernpunt in de opvoeding. Door geloof en 
kennis willen we leerlingen de basis geven om op te groeien tot waardevolle mensen in een veranderende 
wereld. De directie van de school bestaat uit een directeur, dhr. R. Roelofs en een adjunct directeur, dhr. R. 
Flim. De directeur van Jan Barbier is tevens de directeur van basisschool Jan Barbier in Hellendoorn en 
coördinator van het samenwerkingsverband. Op Jan Barbier wordt het team gevormd door vijfentwintig 
personen en er wordt in acht lokalen en drie leerpleinen onderwijs gegeven. De gemiddelde groepsgrootte is 
mede door de meer-schoolse directievoering bijzonder laag, namelijk vijfentwintig leerlingen. Vanzelfsprekend 
komt dit onderwijs de individuele aandacht voor ieder kind ten goede. 
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4. Hoe zitten we in elkaar – Jan Barbierschool 

 
Jan Barbierschool: 
De directie van de school bestaat uit een directeur, dhr. Roel Roelofs en een directie, mevr. Erna Calkhoven. Zij 
heeft de dagelijkse leiding over de school.  
 
De directeur van de Jan Barbierschool is tevens de directeur van basisschool Jan Barbier in het dorp 
Hellendoorn. 
Met het team van  leerkrachten houden we de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs bij door het lezen van 
actuele vakliteratuur en het volgen van verschillende studies. 
De Jan Barbier heeft vier lokalen, waarin aan gecombineerde groepen wordt lesgegeven. Voornamelijk in 
combinaties van drie groepen, maar regelmatig met ondersteuning van een onderwijsassistent.  
 
 
Groepsindeling: 
Instroom  +              
Groep 1/2/3    Jacolien Bosman  
     Ria Nieuwenhuis 
Groep 4/5/6    Ineke Akihary 
     Elizabeth van der Heide   
Groep 7/8    Alida van der Kolk 
   
Gymleerkracht:    Tom Holleboom 
Leerkracht Engels:   Elizabeth van der Heide 
Intern Begeleider:                    Erna Calkhoven 
Taal/leesspecialist:   Alida van der Kolk 
Rekenspecialist:    Geert Fransen   
Plusgroep voor meer begaafde leerlingen Rianne van der Bent 
Onderwijsassistente:                      Maria Nije Bijvank     
ICT’er:     Geert Fransen 
Onderwijs ondersteuning:   Christiaan Pultrum 
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De Medezeggenschapsraad:  
De medezeggenschapsraad (MR) van de Jan Barbier wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten. 
Deze MR toetst het beleid van het bestuur en van de school. Eén MR-lid vertegenwoordigt onze school in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); een overkoepelende raad, waarin alle veertien scholen 
zijn vertegenwoordigd. 
Oudergeleding:                Linda Berentschot (voorzitter) 
    Rianne Withaar 
Personeelsgeleding  Jacolien Bosman  
    Ineke Akihary 
 
De Ouderraad: 
Onze school heeft ook een actieve ouderraad (OR) van zeven personen 
    Bianka Beverdam (voorzitter) 
                                         Esther van Dijk 
    Lois Buter 
    Gerrit Stokvis 

Jan Grootenhuis (penningmeester) 
 
De ouderraad en de medezeggenschapsraad vergaderen over het algemeen apart van elkaar. Daarbij worden 
de raden geadviseerd door de directeur en/of directie van de school. De Ouderraad verricht allerlei hand- en 
spandiensten. Daarnaast wordt de OR evenals de MR door de directie als klankbord gebruikt bij het te voeren 
schoolbeleid. Ouders kunnen ook met hun vragen bij de leden van de MR en de OR terecht. 
Bij diverse activiteiten wordt behalve op de OR ook vaak een beroep gedaan op andere ouders, bijvoorbeeld 
ter ondersteuning van de lessen, excursies of bij klussen. 
 
De KaMeR:  
Op onze school is ook een kindermedezeggenschapsraad. Vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 
vergaderen om de zes weken onder leiding van de directie over allerlei zaken die de school aangaan.  
 
Samenwerking met collega-scholen: 
Aangezien de twee scholen Jan Barbier en Jan Barbier door één directie worden geleid, is de samenwerking 
groot. Iedere school behoudt zijn specifieke identiteit, maar daar waar samenwerking de kwaliteit van het 
onderwijs verbetert, wordt er samen gewerkt. 
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PLG en KennisKring Rekenen 
 Met het rekenonderwijs op onze school willen we leerlingen prikkelen, activeren om nieuwe informatie op te 
doen, ruimte bieden aan het uitwisselen van ervaringen en deze daardoor aanscherpen en verfijnen. Naast 
automatiseren is het aanbieden van betekenisvolle contexten van groot belang. Zo willen we een basis creëren 
waarop leerlingen in de toekomst kunnen ‘rekenen’. Vanwege het belang om ‘leading’ te blijven op dit gebied, 
participeren we in de KennisKring Rekenen. Intern vormen we op school hiervoor een Professionele Leer-
Gemeenschap. Deze leergemeenschap geeft (on-)gevraagd advies over de ontwikkeling van het onderwijs op 
Jan Barbier; coördinator Geert Fransen  
 
PLG en KennisKring Taal & Lezen  
De kracht van taal is onmiskenbaar. Taalvaardigheid bepaalt voor een belangrijk deel het schoolsucces van 
leerlingen. Goed taalonderwijs is van belang en geeft het fundament om succesvol te functioneren in de 
maatschappij. Investeren in de kwaliteit van taalonderwijs blijft essentieel. Door als school deel te nemen aan 
de KennisKring Taal & Lezen willen we ons taalonderwijs blijven versterken en anticiperen op innovaties en 
ontwikkelingen. Intern vormen we op school hiervoor een Professionele Leer-Gemeenschap. Deze 
leergemeenschap geeft (on-)gevraagd advies over de ontwikkeling van het onderwijs; coördinator Marinka 
Kroese  
 
PLG en KennisKring Hoogbegaafdheid  
Op onze school zijn we al enkele jaren bezig met het vormen van beleid rondom het onderwerp 
‘hoogbegaafdheid’ en het vertalen daarvan naar de dagelijkse lespraktijk. We kunnen daarbij constateren dat 
er al veel gebeurt in de klas en dat we op de goede weg zijn. Toch blijven we als school ontwikkelen op dit vlak 
en om die reden participeren wij in een KennisKring Hoogbegaafdheid. Intern vormen we op school hiervoor 
een Professionele Leer-Gemeenschap. Deze leergemeenschap geeft (on-)gevraagd advies; coördinatie Rianne 
van der Bent  
 
KennisKring ICT  
Op onze school bereiden we leerlingen voor op een wereld waarvan we nog niet weten hoe deze eruit zal zien. 
Kwalitatief goed onderwijs is een basis die we mee kunnen geven. De inzet van nieuwe technologie is daarbij 
niet meer weg te denken. Computers, iPods, iPads, Chromebook, touchscreens. We leren leerlingen 
vaardigheden aan, maar attitudevorming is hierbij net zo belangrijk. Om te blijven ontwikkelen participeren we 
in een KennisKring ICT; coördinatie Geert Fransen.  
 
PLG en KennisKring Identiteit  
Op onze school geven we vanuit een christelijke inspiratiebron vorm en inhoud aan onderwijs en opvoeding. 
Elke school van de stichting ‘Ieder Kind Telt’ is vertegenwoordigd in de KennisKring Identiteit door een 
personeelslid. De KennisKring geeft adviezen en praktische invulling aan de levensbeschouwelijke 
identiteitsontwikkeling; coördinatie Roel Roelofs.  
 
PLG Engels  
Op onze school geven we tweetalig onderwijs aan alle leerlingen. De PLG Engels adviseert de directie op dit 
gebied en geeft het schoolteam positieve impulsen om het tweetalig onderwijs vorm en inhoud te geven; 
coördinatie Annemarie van Asselt. 
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5. Hoe blijf ik op de hoogte? 

 
We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Aan het begin 
van elk schooljaar houden we een informatieavond voor groep 1/2/3. Door de leerkracht wordt uitgelegd hoe 
het lesrooster er uitziet, welke methodes er worden gebruikt, hoe er wordt gewerkt en waar in dat leerjaar de 
accenten zullen komen te liggen. In de onderbouw worden alle ouders/verzorgers daarnaast persoonlijk 
uitgenodigd om een ochtend een kijkje te komen nemen in de klas van hun kind. Het is leuk en boeiend om uw 
kind bezig te zien in de dagelijkse schoolpraktijk. 
In groep 4 t/m 8 worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een startgesprek om samen helder te krijgen 
wat we van elkaar mogen verwachten en aan welke doelen we dit schooljaar gaan werken. Bij de gesprekken 
over de verwijzing naar het VO, de bespreking van de resultaten van de Entree- en Eindtoets worden leerlingen 
ook uitgenodigd.  
Een inhoudelijke ouderavond wordt één keer per jaar georganiseerd, waarbij een gastspreker uitgenodigd kan 
worden. Hierbij staan onderwijsinhoudelijke en/of opvoedkundige thema's centraal. 
Daarnaast worden ouders regelmatig in school uitgenodigd om presentaties (voorleeswedstrijd, projectweek) 
of vieringen (sinterklaas, kerst) bij te wonen. 
 
Aan het begin en/of eind van elk schooljaar wordt er een activiteit voor en door ouders georganiseerd. Soms is 
het pleinfeest, een fietspuzzeltocht voor ouders en leerlingen en een andere keer wordt er een musical 
opgevoerd door de hoogste groepen van school. 
Schriftelijk proberen we u ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Aan het begin van ieder schooljaar 
ontvangt u een schoolkalender. In de kalender staan alle zaken over school-, zwem-, gym- en vakantietijden, 
financiën, verjaardagen en adressen overzichtelijk op een rijtje. Ook is er een activiteitenrooster in 
opgenomen. 
Twee maal per jaar verschijnt de schoolkrant. Behalve informatie van het team, MR en OR, puzzels, gedichten 
en kleurplaten, staan er ook verhaaltjes en tekeningen van de leerlingen in. 
Met het schoolnieuwsbulletin “de Vlinderslag” houden we u tussentijds op de hoogte van actuele zaken en 
herinneren u nogmaals aan belangrijke data. Deze nieuwsbrief wordt u digitaal toegestuurd. Ook op Facebook 
zijn we actief. Via www.facebook.com/Basisschool-Jan-Barbier plaatsen we regelmatig  berichten over school 
gerelateerde onderwerpen. De leerkrachten versturen regelmatig een groepsmail met informatie en 
wetenswaardigheden uit de klas. 
 

 
 



Jan Barbierschool 
Ommerweg 138 
7447 RH Hellendoorn 
0548-681657 
www.barbier-ikt.nl 
info@barbier-ikt.nl 

 

 
12 

 
 
 
De wet op de privacy  
Op school wordt veel informatie over uw kind vastgelegd in allerlei documenten. U wordt als ouder/verzorger 
bij bijna alle documenten gevraagd deze voor gezien te ondertekenen. Het is immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het kind optimale kansen te bieden. De documenten worden door de interne 
begeleider in een archief bewaard en kunnen zowel door de groepsleerkrachten als de betrokken 
ouders/verzorgers worden ingezien. Nadat het kind onze school heeft verlaten worden de inhoudelijke 
gegevens na twee vernietigd. Mocht u als ouder alle gegevens, na deze twee jaar, willen ontvangen, dan is dat 
mogelijk. Dit zult u dan bij het verlaten van uw kind van de school bij de directie bekend moeten maken. In de 
schoolkalender vermelden we alleen de voornamen van de leerlingen. Wel is er een klassenlijst met naam, 
adresgegevens en bijbehorende telefoonnummers beschikbaar. Mocht u bezwaar willen maken tegen deze 
publicatie dan vragen wij u dit schriftelijk voor aanvang van het schooljaar kenbaar te maken aan de directie. 
Tevens kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar foto’s of video-opnames genomen kunnen 
worden. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie in onder meer schoolkalender, schoolgids, website en 
andere aan school te relateren publicaties. Wij vragen ouders jaarlijks om schriftelijke toestemming voor dit 
gebruik. 
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6. Alle dagen school……… 

 
Voordat uw kind onze school gaat bezoeken is er bij u thuis een intakegesprek, waarin we u nader informeren 
over onze brochure “Voor het eerst naar school”. Een kind is in Nederland leerplichtig vanaf het vijfde jaar, 
maar vanaf hun vierde verjaardag zijn de leerlingen op de “Jan Barbier” al van harte welkom. Uw kind gaat in 
groep 1 iedere ochtend naar school aangevuld met drie middagen. Soms blijkt dat een hele dag of week voor 
uw kind te vermoeiend is. In overleg met de leerkracht bespreekt u wat dan het beste is. 
De leerkracht van groep 1 nodigt uw kind voor zijn of haar verjaardag een tiental dagdelen uit om alvast te 
wennen. Meestal is dit twee halve dagen per week voor een periode van vijf weken. De leerkracht spreekt deze 
dagdelen van tevoren met u af. 
 
Op de Jan Barbier gaan de leerlingen alle dagen naar school. Wij moeten ons houden aan de wettelijke 
verplichte onderwijstijd. Dit houdt in dat de groepen 1 t/m 8 in totaal 7520 uur naar school moeten gaan. Met 
het Hoorns model is dat gelijkmatig verdeeld over 8x940 lesuren en de groepen 5 t/m 8 in totaal 3760 uur. 
Sinds enkele jaren werken we met het zogenaamd “Hoorns model”. Dat houdt in dat de lesmomenten wat 
langer zijn en alle leerlingen de vrijdagmiddag vrij zijn.  
 
De schooltijden 
Maandag: 8.30 – 12.00  en 13.00 – 15.15  
Dinsdag:  8.30 – 12.00  en 13.00 – 15.15 
Woensdag: 8.30 – 12.30 
Donderdag: 8.30 – 12.00  en 13.00 – 15.15 
Vrijdag:  8.30 – 12.30   
 
De ochtendpauze is van 10.30 uur tot 10.45 uur. 
 
Heeft u voor uw kind voor de Jan Barbierschool gekozen, dan kunt u uw kind bij de directie in laten schrijven. 
Tijdens het Open Huis op vrijdag 19 januari is het mogelijk de school “in bedrijf” te zien en kunnen alle  
leerlingen die in het daaropvolgende schooljaar vier jaar worden, ingeschreven worden. Dit kan natuurlijk op 
elk gewenst moment. Aangezien onze school een protestants christelijke basisschool is wordt van de 
ouders/verzorgers verwacht dat men minimaal de uitgangspunten van de school respecteert. Op het 
aanmeldingsformulier, dat door de ouders getekend wordt, is dit omschreven.  
Van ieder kind wordt verwacht dat het de dagelijkse normale godsdienstlessen bijwoont. Wel kan het 
voorkomen dat ouders principiële bezwaren hebben tegen een activiteit, die buiten het reguliere 
onderwijsprogramma plaatsvindt. De directeur bepaalt aan de hand van het bezwaar of er voor de leerlingen 
een vervangende onderwijsactiviteit wordt aangeboden. 
 
Tussenschoolse opvang: 
Op de “Jan Barbier” kunnen leerlingen tussen de middag overblijven. Het schoolbeleid is er op gericht dat de 
school verantwoordelijk is en dat ouders de activiteit organiseren en uitvoeren. Deze ouders hebben hiervoor 
een opleiding gevolgd om uw kind(eren) tussen de middag op te vangen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij 
de directie Erna Calkhoven, de coördinator van het overblijven is Esther van Dijk. Leerlingen betalen per keer € 
1,50 en moeten zelf zorgen voor hun eten en drinken.  Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot aanschaf van 
een overblijfabonnement van €60,00. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Esther van Dijk. 
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Vakantierooster 2018/2019  
 

▪ Herfstvakantie: 22 oktober t/m 28 oktober 2018 (29 en 30 oktober (leerlingen vrij ivm studiedagen)  

▪ Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 04 januari 2019  

▪ Voorjaarsvakantie: 14 en 15 februari (leerlingen vrij ivm studiedag) 18 februari t/m 22 februari 2019  

▪ Studiedag Stichting Ieder Kind Telt: 6 maart 2019  

▪ Pasen/Meivakantie: 19 april t/m 03 mei 2019 

▪ Hemelvaart: 30 en 31 mei  

▪ Pinkstermaandag: 10 juni  

▪ Studieweek team: leerlingen vrij 11 t/m 14 juni 2019  

▪ Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2019  

De eerste schooldag na de zomervakantie is maandag 26 augustus 2019. 
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7. Een gezonde school……… 

 
De meest optimale situatie voor continuïteit in het onderwijs zou zijn dat er geen leerlingen of leerkrachten 
meer ziek zouden zijn. Helaas is dit een utopie. Op onze school is een absentieregistratiesysteem waardoor 
leerlingen met veel schoolverzuim in kaart gebracht worden. Voor de directie  is het dan de taak om na te gaan 
wat de oorzaak van dit schoolverzuim is. In de gesprekken met leerkrachten en ouders/verzorgers wordt 
gekeken of er actie moet worden genomen om het kind zoveel mogelijk naar school te krijgen. Indien er 
twijfels bestaan omtrent de reden van schoolverzuim of indien het verzuim een periode van vier 
opeenvolgende lesweken bedraagt, wordt er melding van het verzuim gemaakt bij de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Hellendoorn. 
 
Verlof buiten de schoolvakanties 
Ouders/verzorgers kunnen, buiten de reguliere vakanties om, extra verlof of vakantie aanvragen voor hun 
leerlingen. De leerplichtwet heeft hiervoor duidelijke richtlijnen aangegeven. 
 
Extra vakantieverlof 
Extra vakantieverlof kan alleen worden gegeven als de ouders/verzorgers een beroep hebben dat volledig 
afhankelijk is van de schoolvakanties. Hiervoor dient men twee maanden van tevoren een schriftelijk verzoek 
bij de directeur van de school in te dienen. Hierbij moet ook een werkgeversverklaring worden overlegd, dat er 
geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. 
Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen en mag 
niet plaats vinden in de eerste twee weken van een schooljaar. 
 
Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden  
Plezierige (gezinsuitbreiding, huwelijk, jubileum) of minder plezierige (ernstige ziekte, overlijden) 
omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er extra verlof bij de directeur moet worden aangevraagd. Dit 
verzoek om verlof wordt op basis van wettelijke gegevens beoordeeld. Er kan maximaal voor een periode van 
tien dagen verlof per schooljaar worden verleend. 
Daarnaast bestaat er voor plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging de mogelijkheid om een 
beroep te doen op vrijstelling van onderwijs. Indien u extra verlof wilt aanvragen , kunt u dit doen door een 
aanvraagformulier dat op school verkrijgbaar is. De directeur zal u schriftelijk op de hoogte stellen of uw 
verzoek wettelijk gehonoreerd kan worden. 
 
Lesuitval door zieke leerkrachten 
Was het enige jaren geleden nog ondenkbaar dat er door ziekte van leerkrachten leerlingen naar huis gestuurd 
moesten worden, de laatste tijd blijkt dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Door een groot gebrek aan 
invalkrachten moeten er wel eens groepen bij elkaar geplaatst worden of leerkrachten van groepen 
veranderen.  
 
Natuurlijk zal de kwaliteit van het onderwijs bovenaan blijven staan. Een pretpakket met kleurplaten om als 
oppas voor de leerlingen te fungeren is niet de bedoeling. In het uiterste geval zullen leerlingen naar huis 
moeten worden gestuurd. Ouders worden hiervan uiterlijk een dag van tevoren schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 
 
Werkdruk en welbevinden 
Het is van groot belang dat leerkrachten en leerlingen zich op de school thuis voelen. Een goede begeleiding 
van de leerkrachten is dan ook van groot belang om de werkdruk te verminderen en het welbevinden te 
bevorderen. 
Zowel zieke leerlingen als zieke leerkrachten kunnen rekenen op een warme belangstelling. De achterliggende 
gedachte hierbij is dat iedereen zo snel mogelijk weer in de school werkzaam is. 
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Ouderbijdrage 
Vanaf schooljaar 2009/2010 werkt de Jan Barbierschool, in navolging van de andere scholen binnen onze 
stichting, met de (vrijwillige) maandelijkse ouderbijdrage. Van dit geld worden allerhande activiteiten bekostigd 
als schoolreisjes, schoolkamp en bijvoorbeeld kosten van feesten (Sint, Kerst, Pasen). De kosten zijn als volgt 
vastgesteld: €4,00 per kind per maand. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jan Barbierschool 
Ommerweg 138 
7447 RH Hellendoorn 
0548-681657 
www.barbier-ikt.nl 
info@barbier-ikt.nl 

 

 
17 

 
 
8. Omdat ieder kind telt! 

 
Op onze school is in principe plaats voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met een handicap. Voorwaarde 
voor plaatsing is echter wel dat de school het kind genoeg te bieden heeft voor een ononderbroken 
ontwikkelingsproces. 
Van ouders/verzorgers verwachten we dat men zich, indien nodig, actief inzet voor de school. Onze school is 
een actieve school, waarvoor alle ouders zich regelmatig inzetten. Verder verwachten we dat ouders altijd 
open en eerlijk communiceren met de school, zodat men samen school kan gaan maken. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is bijzonder belangrijk. 
Als een kind de school, al dan niet voortijdig, verlaat zorgt de leerkracht (in samenwerking met de Interne 
Begeleider) ervoor dat er een onderwijskundig rapport mee gaat naar de nieuwe school. Vanzelfsprekend 
hebben ouders/verzorgers het recht op inzage in deze rapportage.  
 
De laatste jaren is het onderwijs in ons land veranderd. Steeds meer leerlingen met onderwijsbehoeften op 
gebied van  leren of sociaal-emotioneel blijven nu op de basisschool. Dat betekent dat er veel expertise 
aanwezig moet zijn op het gebied van de zorgverbreding. Elke leerkracht krijgt te maken met verschillen tussen 
de leerlingen. Om hiermee om te gaan binnen de klas werken we op de Jan Barbier met adaptief onderwijs. 
Hierbij probeert de leerkracht voor ieder kind het onderwijs op maat aan te bieden. Aangezien we een relatief 
kleine school zijn, ligt het voor de hand dat we op een dergelijke manier werken. De leerlingen worden 
hierdoor zelfstandiger en kunnen zelf hun verantwoordelijkheid aan. In de dagelijkse evaluatiegesprekken 
kunnen de leerlingen hierop aangesproken worden. 
 
Leerlingen met een leer- en/of opvoedingsvraag worden door de wet op Passend onderwijs op een reguliere 
basisschool geplaatst. Ook op onze school is elke leerling van harte welkom, op voorwaarde dat we het kind 
goed en passend onderwijs kunnen bieden. De mogelijkheden om op de Jan Barbier onderwijs te volgen en de 
inzet van de middelen worden besproken tijdens een intake tussen ouders/verzorgers van het kind en de 
directie Nadat in samenspraak met het schoolteam, een passend onderwijsaanbod een plan van aanpak is 
vastgelegd is het kind op de school van harte welkom. De coördinatie en evaluatie van de ontwikkeling van het 
kind en de mogelijkheden en beperkingen van het onderwijs op de school worden besproken door de 
groepsleerkracht en de ouders onder de leiding van de Interne Begeleider. 
 
Op het moment dat ouders/verzorgers en het schoolteam tot de conclusie komen dat het kind zich niet goed 
meer ontwikkelt op de basisschool wordt gevraagd aan het Schoolondersteuningsteam (SOT) of er een betere 
onderwijssituatie gevonden kan worden. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders wordt dan 
gezocht naar een betere oplossing. 
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Verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs 
Onze school is onderdeel van samenwerkingsverband Twente Noord. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld 
in netwerken. Binnen deze organisatie streeft men ernaar om alle leerlingen zo regulier als mogelijk en zo 
huisnabij als mogelijk onderwijs te bieden. De Es behoort tot het bestuurlijke Netwerk West, waartoe ook de 
speciale basisschool De Brug behoort. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de inzet van de middelen voor de lichte als de 
zware ondersteuning. Op basis van een jaarlijkse begroting wordt de inzet van deze middelen zo gedaan, dat de 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo maximaal als mogelijk ondersteund worden. 
Dit onderwijs op maat wordt geboden met interne en externe specialisten, zodat er geen overplaatsing naar 
een andere school plaats hoeft te vinden. 
Ouders / verzorgers worden altijd geïnformeerd over het onderwijsleerproces van hun kind. In alle procedures 
worden zij maximaal betrokken. 
De IB-er van onze school neemt contact op met het Schoolondersteuningsteam (SOT) van het 
samenwerkingsverband. Aan de hand van de adviezen wordt samen met de betrokken ouders besloten wat de 
voortgang van het proces moet zijn. Vaak is dan een nader onderzoek noodzakelijk. Dit kan door diverse 
instanties worden verricht, bijv. door de orthopedagoog, maatschappelijk werker, schoolarts of door de 
logopedische dienst. De uitslag wordt met de ouders / verzorgers besproken.  
In overleg wordt besproken in hoeverre een specifiek onderwijsarrangement mogelijk is op de huidige 
basisschool. Wanneer dit laatste niet meer mogelijk is en het ononderbroken ontwikkelingsproces van de 
leerling belemmerd wordt, wordt onder leiding van een onafhankelijk trajectbegeleider van het 
samenwerkingsverband gekeken, waar het integrale arrangement van de leerling het meest tot zijn recht komt. 
Het samenwerkingsverband kan op basis van deze gesprekken een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor 
een speciale vorm van onderwijs. 
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9. Onze zorg……… 

 
De groepsleerkrachten hebben voldoende deskundigheid in huis om de leerlingen goed te begeleiden tijdens 
hun basisschoolperiode. Maar af en toe zijn er wel eens kwesties die extra ondersteuning vragen. Dan komt de 
Interne begeleider in beeld. Zij heeft zich gespecialiseerd in zorgverbreding en coördineert het zorgtraject. De 
voornaamste taken hierin zijn het coachen van de andere leerkrachten. De Interne Begeleider / leerkracht met 
specialisatie zorg van onze school is Erna Calkhoven. Zij ondersteunt leerkrachten op zorggebied, houdt 
leerling- en groepsbesprekingen, voert gesprekken met leerkrachten, ouders en externe instanties. Mocht een 
kind hulp nodig hebben op het gebied van taal en/of lezen dan kunnen we een beroep doen op Alida van der 
Kolk als taal/leesspecialist. Datzelfde geldt voor Geert Fransen die gespecialiseerd is op rekengebied. De 
coördinator leerlingenzorg is Roel Roelofs. 
 
Leerlingvolgsysteem 
De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en bewaard in het (digitaal) 
leerling-dossier. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor het team van leerkrachten. Door middel van toetsen 
die bij de lesmethodes horen en door Cito-toetsen wordt een objectief beeld gevormd van elk kind. 
Van ieder kind houden de IB-er de gegevens bij gedurende zijn/haar schooltijd. In groep 1 en 2 volgen we de 
leerlingen hoofdzakelijk door middel van observaties. Deze observaties worden vastgelegd in het 
kleuterdagboek. Vanaf eind groep 2 nemen behalve rapportages ook toetsen een belangrijke plaats in. Al deze 
toetsgegevens  nemen we op in het leerlingvolgsysteem. 
Alle leerlingen krijgen drie maal per jaar een rapport mee. De bedoeling van dat rapport is om u op de hoogte 
te stellen van de vorderingen van uw kind. In november is er een rapportgesprek op aanvraag. In februari en 
juni volgt nog twee maal een vervolggesprek op school.  
 
CITO 
Rond april/mei wordt in groep 7 de Cito-entreetoets afgenomen. Hiermee wordt bekeken in hoeverre een kind 
de lesstof beheerst. Naar aanleiding van zowel deze resultaten als de resultaten in de klas heeft er een gesprek 
met de ouders/verzorgers plaats. In dat gesprek geeft de leerkracht een voorlopig advies met betrekking tot 
het voortgezet onderwijs. In april wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. De resultaten van deze toets, 
de resultaten in de klas, de resultaten in het leerlingvolgsysteem en de werkhouding van het kind bepalen het 
definitieve advies van de basisschool. De ouders/ verzorgers maken de uiteindelijke keuze.  
 
Groepsgrootte 
De resultaten worden regelmatig in de teamvergaderingen besproken. Als een kind extra hulp nodig heeft, 
wordt na overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld. Een kind wordt alleen doorverwezen naar het 
speciaal onderwijs als alle andere middelen hebben gefaald. 
Er zijn door de regering extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderwijs aan het “jonge kind”. Deze 
extra middelen moeten worden ingezet voor personeel, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in de 
onderbouw wordt verbeterd. 
 
Op De Jan Barbier zijn deze middelen aangewend om het aantal jaargroepen binnen een lokaal zo laag mogelijk 
te laten zijn. De groepsgrootte op onze school is als volgt: 
 
Groep 1/2/3 12 leerlingen   
Groep 4/5/6 14 leerlingen   
Groep 7/8 14 leerlingen  
 
Daarnaast worden extra middelen, mede gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband en extra formatie 
gehandicapte leerlingen, ingezet voor remedial teaching (5 uur per week), interne begeleiding (6 uur per week) 
en de schoolleiding (16 uur per week).De interne begeleider coördineert de contacten met externe 
hulpverleners zoals de logopedist, de schoolarts, maatschappelijk werk en de ambulante begeleiders. 
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Logopedie 
De logopedist is regelmatig voor screening bij ons op school. Zij houdt zich bezig met het voorkomen, 
opsporen, onderzoeken en begeleiden (waaronder ook behandelen) van leerlingen die (eventueel) problemen 
hebben met de stem (is deze helder of hees), het gehoor (luisterfuncties), de spraak (worden alle klanken 
uitgesproken en zijn ze correct?) en de taal (kent het kind voldoende woorden, hoe is de zinsbouw?). 
Echter ook het mondgedrag, waaronder het mond ademen en zuigen (op vingers, duim of speen), heeft de 
aandacht van de logopedist. In groep 1 wordt een eerste observatie gedaan en kan er een onderzoek, controle, 
begeleiding en kortdurende behandeling plaatsvinden. De leerlingen in groep 2 worden gescreend. In deze en 
overige groepen vindt er indien nodig onderzoek, advisering, controle en behandeling plaats. 
Van de bevindingen van een logopedische screening of een controle krijgen de ouders/verzorgers altijd 
schriftelijk of mondeling bericht. Bovendien zal de logopedist de school en de schoolarts informeren over de 
bevindingen van de screening of de controle. Indien een kind logopedische behandeling nodig heeft zal de 
logopedist altijd vooraf met de ouders/verzorgers contact opnemen en met de school overleggen.  
 
Jeugdgezondheidszorg 

  De GGD screent jaarlijks de leerlingen uit groep 2 en groep 7 middels een onderzoek door de assistente.  
  Daarna   kan er een vervolgonderzoek door de schoolarts plaatsvinden. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld. 
  Bij verdere vragen kunt u altijd tussentijds contact opnemen met de schoolarts of de verpleegkundige.  

GGD-Jeugdgezondheidszorg  
Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede 
 053-4876930 

 
 
Schoolondersteuningsteam (SOT) 
Soms is er behoefte om met een groep externe deskundigen te overleggen over het gedrag of de ontwikkeling 
van uw kind. Hiervoor is het School Ondersteunings Team  in het leven geroepen dat drie maal per jaar onze 
school bezoekt. In het SOT zitten specialisten op het gebied van maatschappelijk werk, gedragsproblemen, 
jeugdgezondheidszorg en leerstof.  
Het SOT komt met elkaar tot tips, adviezen en mogelijkheden om de leerkracht handvatten te geven om het 
onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk in te richten. Wanneer een leerling in het SOT wordt besproken wordt 
toestemming gevraagd aan de ouders / verzorgers en worden deze uitgenodigd bij de bespreking aanwezig te 
zijn.  
 
Plusgroep: 
In schooljaar 2009-2010 zijn we, in samenwerking met zes andere scholen uit onze vereniging  en, gestart met 
een zogenoemde plusgroep voor leerlingen uit groep 7/8. De doelstelling voor deze plusgroep is om leerlingen 
die meer leerstof aan kunnen op andere vlakken uit te dagen. Daarnaast leren we deze leerlingen 
samenwerken, leren we ze hoe ze moeten leren (het leren leren) en bereiden we ze voor op het voortgezet 
onderwijs. 
In schooljaar 2013-2014 is de samenwerking met drie scholen uitgebreid, zijn er maar liefst drie plusgroepen 
7/8 en drie groepen met leerlingen uit groep 5 en 6.  
. 
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10. Wat zijn de resultaten ? 

 
Niet alle resultaten van het onderwijs zijn te meten of kunnen worden vastgelegd in cijfers. Met name de 
resultaten van extra zorg zijn niet altijd direct zichtbaar of meetbaar. 
Toetsgegevens worden dan voornamelijk gebruikt om het onderwijs van een kind of een groep te evalueren. 
De uitslagen kunnen aanleiding zijn om de accenten in de vormgeving van het onderwijs aan de Jan 
Barbierschool te verleggen. Ook kan het zijn dat de onderwijs methodes moeten worden aangepast. Er wordt 
relatief veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Leerlingen moeten zich 
waardevol voelen, waardoor het vertrouwen toeneemt en het kind zich steeds vaker zelfstandig kan redden. 
Een effectief en efficiënt klassenmanagement moeten er zorg voor dragen dat leerlingen zich competent 
(waardevol) vinden. Door het onderwijs op ieder kind af te stemmen vergroten we de gevoelens van 
autonomie (erkend worden als zelfstandig mens). 
De wettelijke verplichting om in de schoolgids jaarlijks de resultaten van het onderwijs te vermelden kan een 
eigen leven gaan leiden. Ouders/verzorgers kunnen uit cijfers conclusies trekken die niet altijd de juiste zijn. 
Daarom geven we in dit hoofdstuk bij de resultaten een korte beschrijving.  
 
Instroom 
Bij de start van schooljaar 2018-2019 zit er slechts 1 leerling in groep 1. In de loop van dit schooljaar wordt de 
groep met 2 leerlingen uitgebreid. Op de teldatum van 1 oktober 2018 zijn er 36 leerlingen op de Jan Barbier.  
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
Alle leerlingen van groep 8 zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan. De verdeling over de verschillende 
scholen is als volgt: 
 

Richting VO  
Aantal leerlingen 

Jan Barbier 

Praktijkonderwijs  

VMBO BBL  

VMBO BBL met LWOO  

VMBO KBL 2 
VMBO KBL met LWOO  

VMBO (G)TL  

TL/HAVO 1 

HAVO 6 

HAVO/VWO  

VWO 1 

 

Gegevens Cito 
De Cito-gegevens van de afgelopen vier jaar zijn met de individuele leerkrachten en in het schoolteam 
geëvalueerd. Ook met de medezeggenschapsraad worden de gegevens jaarlijks geëvalueerd. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Gemiddelde Schoolscore   533,1 533,9 541,0 541,3 

Aantal leerlingen 6 8 10 10 

Landelijk gemiddelde 534,8 534,5 535,6 535,0 

 
 
Gegevens CITO 
De Cito-gegevens van de afgelopen vijf jaar zijn met de individuele leerkrachten en in het schoolteam 
geëvalueerd. Ook met de medezeggenschapsraad worden de gegevens jaarlijks geëvalueerd.  De grote 
schommelingen in de gemiddelde standaardscores per jaar worden veroorzaakt door het geringe aantal 
leerlingen dat deelneemt. Statistisch gezien is de score een grove meting. 
We kunnen concluderen dat de leerlingen op de Jan Barbierschool landelijk gezien en in vergelijking met 
scholen van dezelfde leerling gewichten over meerdere jaren voldoende tot goed scoren en de kerndoelen van 
het basisonderwijs voor de kernvakken rekenen, taal en lezen op alle onderdelen behalen. 
 
De wet op de privacy 
Op school wordt veel informatie over uw kind vastgelegd in allerlei documenten. U wordt als ouder/verzorger 
veel van deze documenten gevraagd voor gezien te ondertekenen. Het is immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het kind optimale kansen te bieden. De documenten worden door de Interne 
Begeleider in een archief bewaard en kunnen zowel door de groepsleerkrachten als de betrokken 
ouders/verzorgers worden ingezien. Nadat het kind onze school heeft verlaten worden de inhoudelijke 
gegevens na twee jaar vernietigd. Mocht u als ouders alle gegevens, na deze twee jaar, willen ontvangen, dan is 
dat mogelijk. Dit zult u dan bij het verlaten van uw kind van de school bij de directie bekend moeten maken.   
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Onderwijskundige veranderingen 
Onze school voldoet aan de door de kwaliteitswet, die is opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs, 
gestelde criteria. De documenten t.a.v. . klachtenregeling, schoolgids, schoolplan zijn aanwezig. In het laatste 
document hebben we omschreven wat de visie van het team op onderwijs is. Hierbij hebben we onze mening 
aangescherpt met betrekking tot de toekomst van het onderwijs op onze school. 
In die visie willen we het onderwijs meer en meer afstemmen op de individuele behoeften van ieder kind. 
Vanuit het samenwerkingsverband wordt nu teamscholing aangeboden om voorbereid te zijn op Passend 
Onderwijs voor ieder kind. Daarnaast nemen we als school deel aan een onderzoek Ruimte voor 
Levensbeschouwelijke Vorming. Ook worden leerkrachten dit jaar verder geschoold op het gebied van Vroeg 
Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). 
 
Evaluatie van de geboden leerstof 
De gegevens van de eindtoets, maar ook van de entreetoets van groep 7 en de Cito-toetsen van het 
Leerlingvolgsysteem (LVS) worden in het team geëvalueerd. Deze evaluatie kan aanleiding zijn om het 
onderwijs zowel individueel als groepsgewijs bij te sturen.  
Ook kan het zijn dat deze evaluatie aanleiding geeft om het onderwijsprogramma aan te passen door op zoek 
te gaan naar nieuwe actuele didactiek en methode. Vanaf 2016 staat cultuureducatie op de onderwijsagenda. 
In samenwerking met de Stichting Taalvorming wordt gewerkt aan de implementatie van geletterdheid. 
Leerlingen behalen hun taaldoelen aan de hand van eigen teksten. 
In het schooljaar 2018-2019 wordt er tevens aan gewerkt om het rekenonderwijs gepersonaliseerd aan te 
bieden. Dit proces zal ook enige jaren in beslag nemen. Voor Wereldoriëntatie wordt thematisch gewerkt met 
de methodes van Blink Geïntegreerd (alle WO-vakken samengebundeld). Bovendien willen we vanuit de 
onderwijsvisie dat leerlingen vanuit een onderzoekende houding hun lesprogramma benaderen. 
Alle methodes zijn nu ook volledig geïntegreerd in het ict-programma. Voor iedere leerling is een device 
beschikbaar. 
Naast de methodes gebruiken we ook extra materialen om de opbrengsten van het onderwijs op peil te 
houden. 
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11. Nooit iets te klagen……… 

 
Preventie  
Eén van de pijlers van onze school is een intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Als team 
stellen we ons dan ook open voor kritiek. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over 
de gang van zaken op school of dat uw kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles 
bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit of vindt u dat de groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking 
komt, dan kunt u contact zoeken met de directie. Indien mogelijk zullen we de klacht bespreken en zo snel 
mogelijk oplossen. Lost dit contact het probleem niet op, dan kunt u contact zoeken met de directeur of het 
bevoegd gezag. Vanzelfsprekend kunt u opmerkingen ook kwijt bij de OR en MR van de school. 
 
Klachten over schoolse zaken  
Klachten over schoolse zaken kunnen betrekking hebben op alle zaken die zich op school voordoen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwijskundige zaken (zoals: het begeleiden van leerlingen, de 
toepassing van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie) en de 
algemene zaken (zoals: het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een overblijfregeling).  
 
Klachten met betrekking tot machtsmisbruik  
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen de school hebben, moeten zich veilig voelen 
binnen de school. Machtsmisbruik vormt hiervoor een belemmering. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: 
situaties waarin leerlingen, leerkrachten of andere personen die een taak binnen de school hebben, slachtoffer 
worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.  
 
Samen aan de slag  
De klachtenprocedure is opgesteld om klachten te voorkomen. Het tegengaan van onderwijskundige klachten 
kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Om goed onderwijs te kunnen geven 
moet er op [schoolnaam] aan een aantal randvoorwaarden zoals de huisvestingssituatie, de brandveiligheid en 
hygiëne worden gedacht. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunnen klachten worden 
voorkomen.  
Voor het bestrijden van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, moeten deze onderwerpen regelmatig 
aan de orde komen in besprekingen met leerkrachten en ouders. Leerkrachten en ouders kunnen dan kennis 
nemen van de richtlijnen ter voorkoming van deze zaken en proberen hiernaar te handelen.  
Deze onderwerpen worden opgenomen in Leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van gericht lesmateriaal om 
leerlingen bewust en weerbaar te maken om aan mishandelingsituaties te ontkomen. Het is hierbij belangrijk 
om als leerkrachten, ouders en leerlingen zo goed mogelijk samen te werken. Er is daartoe o.a. een 
gedragscode geformuleerd, die voor de leerkrachten, leerlingen en stagiaires op de scholen van de Stichting 
Ieder Kind telt geldt. Alle personen, die bij het onderwijs op de scholen betrokken zijn kunnen kennis nemen 
van deze regelgeving en worden geacht er naar te handelen.  
 
Klachtenbehandeling en de contactpersoon  
Komt het ondanks alle preventieve maatregelen toch tot een klacht, dan moet de klager zijn verhaal bij iemand 
kwijt kunnen. Dan kan bij leden van de schooldirectie, het team en het bestuur. Wanneer dit niet afdoende is 
heeft de school een contactpersoon (leerkracht en ouder).  
Zij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen, kan zo mogelijk bemiddelen en/of de klacht doorspelen aan een 
vertrouwenspersoon. Op onze school is/zijn als contactpersoon benoemd: Erna Calkhoven, tel: 0548-618140. 
 
De vertrouwenspersoon  
De vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt, hij adviseert, begeleidt en ondersteunt de 
klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersoon kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen 
van de klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag. 
Komt men ook door bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing dan is er nog een 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. 
De vertrouwenspersoon is: Mevr. W. de Bree, huisarts te Nijverdal, tel: 0548-618000. 
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Het bevoegd gezag 
Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon, een 
klacht indienen bij het bevoegd gezag of landelijke klachtencommissie. 
Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Zij draagt, in 
samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit 
van ieder kind en medewerker van de schoolgemeenschap waarborgt. 
Openheid, communicatie en respect zijn sleutelwoorden in het voorkomen en beheersen van klachten. Onder 

het motto: „voorkomen is beter dan genezen‟, is een gezamenlijk optrekken en het serieus nemen van vragen, 

problemen en klachten van het grootste belang, waardoor een officiële klacht voorkomen kan worden. 
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 
82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, info@gcbo.nl. 
Hoe een klacht ingediend kan worden staat vermeld in het handboek op de website van “Stichting ieder kind 
telt” (www.iederkindtelt.nl). 
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12. Regels en wetten……… 

 
Schoolregels 
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat de leerlingen met plezier naar  school gaan. Voor een goede 
sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de leerlingen. Deze regels en afspraken hangen 
duidelijk zichtbaar voor iedereen in de klaslokalen. De regels die gelden op het schoolplein zijn op de ramen 
geplakt, zodat deze van buiten zichtbaar zijn. Regelmatig praten we op school over de regels. Zo zorgen we 
ervoor dat de toepassing van de regels in alle groepen hetzelfde is. 
 
Schoolveiligheid 
U heeft uw kind ingeschreven op de “Jan Barbier”. Dat betekent dat u de verantwoordelijkheid voor uw kind 
tijdens de schooltijden overdraagt aan onze leerkrachten. Vanzelfsprekend zijn wij dan, net als u, ook 
verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van uw kind. 
 
Privacy 
Op onze school hebben wij al deze regels en afspraken vastgelegd in een “privacyreglement leerlinggegevens”. 
U kunt dit inzien bij de directie van de school. 
 
Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Het kan voorkomen dat een kind er de oorzaak van is, dat het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen in 
het geding komt. Wij zullen u daarover dan direct informeren om gezamenlijk naar een goede oplossing van 
het probleem te komen. De oorzaak van het probleem kan liggen in ernstig ongewenst gedrag of direct 
besmettelijke ziekten, die direct een gevaar vormen voor andere leerlingen of voor het schoolteam. Komen wij 
in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet tot een geschikte oplossing, dan kan dat schorsing of 
verwijdering van uw kind van onze school tot gevolg hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons 
protocol “schorsing en verwijdering van leerlingen” dat op onze school bij de directie aanwezig is. 
 
Burger Service Nummer 
Uw kind heeft een persoonsgebonden Burger Service Nummer (BSN). Op school wordt veel informatie over uw 
kind vastgelegd in allerlei documenten. U wordt als ouder/verzorger bij bijna alle documenten gevraagd deze 
voor gezien te ondertekenen. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het kind optimale 
kansen te bieden. De documenten worden door de Interne Begeleider in een archief bewaard en kunnen zowel 
door de groepsleerkrachten als de betrokken ouders/verzorgers worden ingezien. Nadat het kind onze school 
heeft verlaten worden de inhoudelijke gegevens na twee vernietigd. Mocht u als ouder alle gegevens, na deze 
twee jaar, willen ontvangen, dan is dat mogelijk. Dit zult u dan bij het verlaten van uw kind van de school bij de 
directie bekend moeten maken.  
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Verzekering 
Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenregeling en een 
aansprakelijkheidsverzekering. De ongevallenverzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval 
leidt tot blijvende invaliditeit. Voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt zijn 
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd. Materiële schade (bril, fiets etc.) valt 
niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor 
school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatig handelen. 
Wij wijzen u erop dat: 
-de school niet zonder meer aansprakelijk is voor alles wat tijdens de schooluren en/of buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Alleen bij een verwijtbare fout heeft de school een schadevergoedingsplicht. Zo wordt een 
beschadiging aan een bril tijdens een gymnastiekles dan ook niet door school vergoed. 
-de school is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. Zij (of hun ouders) zijn allereerst zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van groot belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
Mocht u volledig inzicht in de polisvoorwaarden van de schoolverzekering willen hebben dan kunt u dit inzien 
bij de directie van de school. 

 
Gescheiden ouders 
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige leerlingen. Dit is slechts 
anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, 

informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het 
kind is. 
 
De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, indien 
daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de informatieplicht is 
opgenomen, ten grondslag ligt. 
 
Gescheiden ouders dienen  het formulier  ‘vragenlijst gescheiden ouders’ in te  vullen. 
Dit formulier en uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Stichting ‘Ieder kind 
telt’.  Dit formulier is ook op school verkrijgbaar.  
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13. Onderwijs………een vak apart ! 

 
Leerlingen komen elke dag op onze school om zich te ontwikkelen. We houden bij het onderwijs altijd rekening 
met de actualiteit, maar de leerstof ligt voor een groot deel vast in de methoden die we op de Jan Barbier 
gebruiken. In het schoolplan en het activiteitenplan leggen we hiervan verantwoording af. In het schoolplan 
staat beschreven wat we willen bereiken met ons onderwijs en op welke manier we dat doen. In het 
activiteitenplan wordt beschreven hoe we de onderwijsuren invullen. Beide plannen liggen ter inzage op 
school. 
 
Het is een hele klus om leerlingen wegwijs te maken in een wereld waarin zoveel gebeurt. Als volwassenen 
hebben we het er al moeilijk mee om alles te kunnen begrijpen. Daarom beginnen we op de Jan Barbierschool 
dicht bij de belevingswereld van de leerlingen.  
In de onderbouw krijgt het kind zicht op de seizoenen, het wonen, de omgeving etc. Hierbij werken we zoveel 
mogelijk ervaringsgericht, d.w.z. vanuit de belevingswereld en de ontwikkeling van het jonge kind. 
In de andere bouwen wordt telkens een relatie gelegd tussen de verschijnselen en de mens op de aarde. Vanuit 
de levensbeschouwelijke visie worden de leerlingen dan ook geïnspireerd tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor de wereld en alle denkbare problemen die daarin voorkomen. 
De leerlingen in de onderbouw beginnen elke schooldag met een kring. Vanuit de kring wordt daarna gespeeld 
en gewerkt in hoeken, aan tafels en op het schoolplein. Er wordt vooral spelend geleerd aan de hand van 
thema's. De sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind krijgt hierbij veel aandacht. In groep 2 worden ook 
activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen. In samenwerking met 
peuterspeelzaal “Kleine Jan”  wordt extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van peuter en kleuter. 
Zowel de peuterspeelzaalleidsters als de leerkracht van groep 1 en 2 worden hiervoor opgeleid. 
In groep 3 ligt de nadruk vooral op de kernvakken lezen, schrijven en rekenen. Vanaf groep 4 wordt het 
vakkenpakket verder uitgebreid met de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuuronderwijs en verkeer). In alle groepen wordt Engels als extra taal aangeleerd. Ook de creatieve vakken 
zoals drama, muziek, tekenen, handvaardigheid en koken krijgen in alle groepen ruim aandacht. De 
bewegingslessen gymnastiek en zwemmen zijn verder een vast onderdeel van het lesprogramma. Met behulp 
van busvervoer gaan de leerlingen woensdags en vrijdags naar de sporthal in Hellendoorn en op een aantal 
donderdagmorgens naar het zwembad in Nijverdal. 
 
Op de Jan Barbier wordt gewerkt volgens het Hoorns Lestijden Model. Alle leerlingen gaan wekelijks 25 uur en 
15 minuten naar school. Wettelijk gezien moeten de leerlingen van Jan Barbier 940 lesuren maken. In het 
jaarrooster zitten wij daar ruim boven, zodat er bij calamiteiten ruimte in lesuren is. 
De lesvrije dagen, die voor professionalisering leerkrachten worden ingezet, zijn altijd gekoppeld aan een 
vakantieperiode. 
In onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er wekelijks aan de verschillende vakken 
wordt besteed.  
 
Levensbeschouwing                        1 uur 
Sociaal emotionele vorming     1 uur 
Taalontwikkeling/lezen/schrijven  8 uur 
Rekenen/wiskunde        5 uur 
Automatiseren rekenen       1 uur 
Wereldoriëntatie         4 uur 
Creatieve vakken         2 uur 
Bewegingsonderwijs         2 uur 
Pauze          1.25 uur 
 
In hoofdstuk 14 vindt u een beschrijving van alle vakken die op onze school worden gegeven. 
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14. Levensbeschouwing…Schrijven…Lezen… 

 
De Bijbel als inspiratiebron 
Als basisschool met een christelijke identiteit laten we ons inspireren door de bijbel. De leerlingen van de 
onderbouw worden in aanraking gebracht met verhalen die tweeduizend jaar of nog ouder zijn. Deze bijbelse 
verhalen worden gespiegeld in het leven van ieder kind. Vanaf de middenbouw leert de leerling kritisch na te 
denken en onderzoekt het levensbeschouwelijke vragen middels bronnenonderzoek, waaronder de bijbel. Op 
deze wijze krijgt het de kans om een eigen persoonlijke levensbeschouwing te ontwikkelen. Deze beleving uiten 
we op creatieve manieren in zang, drama, tekenen en schilderen. Vanzelfsprekend vieren we de christelijke 
feestdagen als Kerst en Pasen, waar ouders bij worden betrokken. 
 
Een kunst apart 
In de kleutergroepen is het voorbereidend schrijven verweven in het creatief bezig zijn, zoals tekenen, bouwen 
en knippen. Het aanvankelijk schrijfonderwijs in groep 3 borduurt hierop voort. We leren de leerlingen meteen 
in schrijfletters te schrijven, eerst met potlood en als het handschrift het toelaat met een pen. De methode 
“Schrijftaal” sluit direct aan bij de leesmethode op onze school. 
 
Werken van woord naar tekst 
Lezen is één van de meest fascinerende processen op de basisschool. In groep 1 en 2 moedigen we dit proces 
onder anderen aan door verhalen te vertellen, voor te lezen, prentenboeken aan te reiken en rijmspelletjes en 
opzegversjes te doen. De motivatie om te leren lezen wordt zo steeds groter. Ook de letter van de week is een 
vorm om ontluikende geletterdheid te vergroten.  
Na groep 3 verschuift het accent van technisch lezen, via begrijpend lezen, naar studerend lezen. 
De leescoördinator, één van onze leerkrachten, draagt er, in samenwerking met de bibliotheek, zorg voor dat 
de leesbeleving en het leesplezier worden gestimuleerd. Dit wordt gerealiseerd door de bibliotheek op school, 
het opzetten van diverse leesprojecten, activiteiten rond de Kinderboekenweek te houden en het organiseren 
van een jaarlijkse voorlees- en gedichtenwedstrijd. 
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14. Taal…Rekenen…ICT… 

 
Taalrondes 
Met ons taalonderwijs willen we de kinderen goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden aanleren. 
Leerlingen in de onderbouw krijgen aan de hand van thema’s taalvorming aangeboden uit het bronnenboek 
van de methode Piramide. Daarnaast is een kind dat speelt in de poppenhoek ook bezig met taalontwikkeling.  
Vanaf groep 3 wordt de spelling geoefend met de mathode Taal Actief; deze methode gebruiken we blended, 
wat wil zeggen dat het zowel op papier als digitaal wordt aangeboden. 
Creatief schrijven heeft een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma. Leerlingen leren om door middel 
van taalrondes teksten te schrijven. Deze teksten zijn de basis om de taaldoelen te realiseren. Leerkrachten 
gebruiken teksten voor instructie om taal op een rijke en natuurlijke wijze te ontwikkelen. 
Woordenschat en tekstbegrip worden voornamelijk gerealiseerd middels het project de bibliotheek op school. 
Lezen en voorlezen bevordert het plezier en daarmee een rijke woordenschat, gekoppeld aan tekstbegrip. 
 
Exova Math 
Op de Jan Barbier krijgen leerlingen realistisch rekenen en wiskunde. Aan de hand van rijke contexten leren de 
kinderen de rekenkundige problemen op te lossen. Deze opdrachten zijn afgestemd op de eigen ervarings- en 
belevingswereld. Er is in de methode Math van Exova veel aandacht voor meten, wegen,  schatten, 
hoofdrekenen, tabellen en grafieken. Natuurlijk leren de kinderen ook handig tellen en cijferen, tafels, breuken 
en verhoudingstabellen. De computer en de rekenmachine horen vanzelfsprekend bij dit rekenonderwijs. 
 
Shift, enter en de rest 
Computers zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op onze school worden ze gebruikt ter 
ondersteuning van veel lesprogramma’s. Leerlingen werken op Chromebooks,  maken extra oefenstof, zoeken 
gegevens op en werken teksten uit. In de bovenbouw leren de kinderen ook te surfen op het internet en 
worden contacten met andere scholen gelegd via e-mail. Door een extra financiële impuls vanuit het bestuur, 
beschikken leerkrachten over geavanceerde touchscreens. Met deze borden kunnen we het onderwijs nog 
beter toespitsen op de leerstof en de leerlingen.  Voor de onderbouw hebben we de beschikking over een 
aantal iPods en iPads. Deze apparaten zijn gevuld met educatieve apps op reken-, taal- en leesgebied, zodat 
kinderen op een speelse manier leren. 
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14. Wereldoriëntatie… 
 
Nieuwsgierig op onderzoek in de wereld 
De oriëntatie op de wereld is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd erg belangrijk. Begint het besef vooral in 
de eigen omgeving, al snel leert het kind om verder te kijken. Vanuit onze visie willen we leerlingen 
nieuwsgierig maken, kritische vragen laten stellen en op onderzoek laten gaan.  
Op de Jan Barbier wordt daarvoor thematisch gewerkt met Blink Geïntegreerd. In dit aanbod zijn alle 
vakgebieden van de wereldoriëntatie gebundeld. Leerlingen worden uitgedaagd tot het stellen van 
onderzoeksvragen. Vanuit de intrinsieke motivatie om antwoorden te zoeken op deze vragen, gaan leerlingen 
aan de slag in de uitdagende wereld. Bronnen worden gebruikt, maar ook wordt getracht om de wereld in de 
school te halen of om gebruik te maken van excursie-mogelijkheden. 
Initiatieven van leerlingen, die passen binnen het onderwijsaanbod en de doelstellingen van het onderwijs, 
zullen altijd gehonoreerd worden. Wanneer leerlingen leren om proactief en ondernemend de wereld te 
benaderen, zijn wij geslaagd in onze missie. 
 
 

 
 
De Groene School 
De Jan Barbier heeft in zijn visie staan dat het wil uitgroeien tot een natuurschool. In samenwerking met de 
buurt, de gemeente en de provincie wordt gewerkt aan een interactief groen schoolplein, waar leerlingen 
buiten in de natuur onderzoekend kunnen leren. Actuele thema’s als waterbeheer, insectenpopulatie, 
composteren met wormen en het verbouwen van groentes worden daarmee gerealiseerd.  
Wanneer het ontwikkelen van kennis in de buitenlucht mogelijk is, zal men dit in buitenlessen proberen te 
realiseren. 
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14. Creatief…Muzikaal… 

 
Tekenen, knutselen en nog veel meer 
Leerlingen leren vanaf groep 1 hun gedachten, gevoelens en waarnemingen vorm te geven in werkstukken. 
Hiervoor hebben ze technieken nodig, maar ook kennis van gereedschappen en materialen. In groep 1 en 2 is 
de creatieve vorming opgenomen in het totale lesprogramma. Vanaf groep 3 besteden we hier een aantal uren 
per week aandacht aan. Niet het resultaat, maar het plezier in de vakken heeft de hoogste prioriteit. Het 
tentoonstellen van werkstukken in de school maakt de waardering hiervoor alleen maar groter. 
Daarnaast halen de leerlingen regelmatig een kunstwerk bij de kunstuitleen. Op deze manier besteden we 
aandacht aan kunstbeschouwing. 
 
Muziekimpuls 
Geluid speelt een belangrijke rol in een mensenleven. Daarom leren we kinderen om geluiden te herkennen, te 
onderscheiden en zelf te maken. Voor de muzieklessen gebruiken we de methode Eigenwijs. De muzieklessen 
worden in samenwerking met TACT en de Hellendoornse Harmonie gegeven. In samenwerking met de 
gemeente is een instrumentenfonds gerealiseerd, zodat leerlingen ook veel gebruik maken van instrumenten. 
Er wordt veel verteld over instrumenten en kinderen gebruiken ze ook. Daarnaast koppelen we geluid en 
muziek aan het notenschrift, klappen, ritmes, maken muziek, doen aan dansen en zingen. Deze laatste activiteit 
zal altijd wel de belangrijkste blijven, waarbij we er naar streven dat ieder kind een positieve beleving heeft. De 
groepsleerkracht verzorgt deze lessen. 
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14. Gymnastiek…Verkeer…Engels… 

 
Niet de hele dag stilzitten 
In ons bewegingsonderwijs komen we tegemoet aan de bewegingsdrang van leerlingen, zowel bij gymnastiek, 
zwemmen, als bij het buitenspelen. Door handelend bezig te zijn, zullen leerlingen allerlei ervaringen opdoen. 
Het kind leert zijn eigen motorische vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Door samen een spel te 
spelen, dat bepaalde regels heeft, wordt er tevens een stukje sociale vorming gegeven. Om dit gymonderwijs 
zo goed mogelijk te kunnen geven hebben we, in samenwerking met de gemeente Hellendoorn en basisschool 
Jan Barbier de beschikking over een gymleerkracht die ook gespecialiseerd is op het gebied van motorische 
remedial teaching. Hij screent de leerlingen en verzorgt ook de MRT. 
 
Altijd en overal 
Veel leerlingen moeten elke dag een drukke verkeersweg oversteken. In het begin worden ze nog gebracht en 
gehaald. Op een gegeven moment komen leerlingen alleen naar school. Daarom besteden we in de 
verkeerslessen veel aandacht aan herkenbare situaties. De leerlingen leren zo, al doende, de verkeersregels toe 
te passen voor hun eigen veiligheid. Begin schooljaar 2009-2010 is in samenwerking met de gemeente 
Hellendoorn de methode “Wijzer door het Verkeer” aangeschaft. Daarnaast zijn er op school twee 
verkeersouders die materialen aanschaffen en verkeersochtenden organiseren. 
 
Join in  
“Hello, can you tell me the way to the Jan Barbier?” Zo’n vraag mag voor een kind van de Jan Barbierschool 
geen probleem meer zijn. Vanaf maart 2013 hebben we in het kader van VVTO (Vroegtijdige Vreemde Taal 
Onderwijs) Engels vanaf groep 1 ingevoerd. Alle groepen krijgen wekelijks van een ‘native speaker’ een half uur 
les in het Engels. De groepsleerkracht komt hier in diezelfde week ook in het Engels op terug.  
De Jan Barbierschool wordt in dit traject begeleid door Chr. Hogeschool Windesheim. 
 
Een stijl van leven 
Door middel van allerlei werkvormen, zoals toneel, gesprekken, tekenen, groepswerk etc., wordt regelmatig 
gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind. Iedereen ontwikkelt zijn of haar eigen stijl van 
leven, waarbij we willen bereiken dat ieder kind zich optimaal kan ontplooien in een veilige omgeving.  
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15. Een actieve school……… 

 
Internationalisering 
Al 25 jaar heeft de Jan Barbierschool internationale contacten met een partnerschool in Laggenbeck. Middels 
briefwisseling/e-mail wordt in groep 6 de eerste contacten met leeftijdsgenootjes opgebouwd. De leerlingen 
ontmoeten hun europartnertjes zowel in Duitsland als in Nederland tijdens twee uitwisselingsprogramma’s. 
Daarnaast is er ook contact op teamniveau, waardoor internationale stages en studiedagen mogelijk zijn. Via 
het Cevno uit Alkmaar en de Euregio worden deze activiteiten deels gesubsidieerd. 
   
Schoolreisje en schoolkamp 
De leerlingen van groep 1 tot en met 6 hebben elk jaar een schoolreisje. De leerlingen van groep 7/8 gaan drie 
dagen op schoolkamp. Dit schoolkamp houden we aan het begin van het schooljaar. Dit bevordert de 
onderlinge sfeer in de groep. 
 
Project 
Elk schooljaar houden we een projectweek. Alle groepen werken dan rond een vooraf bepaald thema. Ter 
afsluiting worden alle ouders uitgenodigd om de resultaten te komen bewonderen. 
 
Adoptie Joodse begraafplaats en oorlogsmonumentjes in de buurtschap 
In 1995 heeft onze school de Joodse begraafplaats aan de Ommerweg geadopteerd. Dit houdt in dat leerlingen 
uit de bovenbouw eenmaal per jaar naar de begraafplaats gaan om te helpen bij het onderhoud. In de 
buurtschap zijn in 2005 herinneringsmonumentjes geplaatst op plekken waar in WOII gevechtsvliegtuigen zijn 
neergestort. De school is betrokken bij de verzorging en de herdenking. Ook worden de leerlingen betrokken 
bij herdenkingen rond het oorlogsmonument van de gemeente Hellendoorn. 
 
Avondvierdaagse 
De ouderraad van de Jan Barbier organiseert de deelname aan de avondvierdaagse. Leerlingen uit de onder- en 
middenbouw kunnen de 5 kilometer lopen. Leerlingen uit de bovenbouw lopen 10 kilometer. 
 
Schoolvoetbaltoernooi en sportdag 
De bovenbouw neemt elk jaar deel aan het voetbaltoernooi voor basisscholen uit Hellendoorn en Nijverdal. In 
het dorp Hellendoorn doen de leerlingen mee aan de jaarlijkse sportdag, bestaande uit atletiek, minimarathon 
en trefbal of slagbal. Ook dit jaar zal de sportdag georganiseerd worden voor alle leerlingen van de groepen 3 
tot en met 8 van de basisscholen uit het dorp. Ook de Koningsspelen zijn een vast onderdeel van het 
jaarprogramma. Gymleerkracht Tom Holleboom  is vanuit zijn professie belast met de organisatie. 
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16. Ook voor een ander……… 

 
Opvoedkundig is het belangrijk dat we niet alleen maar aan ons zelf denken, maar ook aan de mensen en 
leerlingen die het veel moeilijker hebben dan wij. Daarom kunnen de leerlingen iedere maandagochtend geld 
meenemen voor het zendingsproject. Ieder schooljaar kiezen we een of twee projecten uit die we financieel 
ondersteunen. Per schooljaar sparen de leerlingen zo’n 300 euro voor deze projecten.   
 
Actie Schoenendoos 
Aan het eind van het kalenderjaar vullen leerlingen een lege schoenendoos met speelgoed, op deze manier 
delen de leerlingen hun rijkdom met andere leeftijdsgenootjes. Het gaat hier jaarlijks om leerlingen uit een 
andere regio, zoals het Midden Oosten en Afrika. 
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17. Tot slot……… 

 
Deze schoolgids is tot stand gekomen door gesprekken tussen ouders en leerkrachten. Gedurende het 
afgelopen schooljaar hebben we gesproken over het onderwijs op de “Jan Barbier” en hoe we de kwaliteit 
ervan kunnen verbeteren. De inhoud van de schoolgids is besproken en vastgesteld in het team, de 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 
De schoolgids is een informatief document voor ouders en leerlingen. De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden 
aan de inspectie van het onderwijs. De schoolgids reiken wij uit aan de ouders/verzorgers bij de aanmelding 
van een nieuwe leerling. Alle betrokkenen ontvangen jaarlijks, na vaststelling van de herzieningen, een 
aangepast en actueel exemplaar. 
Daarnaast ontvangen de ouders/verzorgers een schoolkalender, waarin alle actuele activiteiten staan 
beschreven. 
Mocht u, na het lezen van deze schoolgids, vragen of opmerkingen hebben, dan houden wij ons van harte 
aanbevolen. U kunt dan contact opnemen met de directie, Erna Calkhoven of Roel Roelofs. 
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