Informatiegids 2020-2021

Informatiegids De Horizon
Voor u ligt de informatiegids van basisschool De Horizon, een school voor nieuwkomers en kinderen
die zich de Nederlandse taal nog meer eigen gaan maken.
In deze gids vindt u informatie over onze school. Heeft u vragen, kom gerust. De deur staat altijd voor
u open.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Horizon

Adresgegevens
Basisschool De Horizon
Wezelstraat 71
7559 AR Hengelo
Tel: 074 – 82 00 347
info@dehorizon-hengelo.nl
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Tel: 074-8200347
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Ons onderwijs
Basisschool De Horizon is een school voor nieuwkomers, kinderen die uit het buitenland komen en
de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Onze school is ook voor kinderen die al langer in
Nederland wonen, maar de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om het onderwijs op
een reguliere school goed te volgen.
Op onze school leren de kinderen veel en we zien de school als een oefenplaats. Door samen te
werken en te spelen, door verschillende werkvormen en door het aanbieden van thema’s, leren de
kinderen de Nederlandse taal. We willen dat kinderen en ouders zich veilig en geborgen voelen. We
leren de kinderen omgaan met verschillen en bereiden ze voor op een democratische samenleving.
Binnen ons aanbod ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. We bereiden ze voor op het
reguliere onderwijs, zodat de kinderen zo goed mogelijk kunnen instromen op het niveau dat bij hen
past.
Kinderen blijven een jaar tot twee jaar bij ons op school. Na een jaar kijken we samen met de ouders
of de kinderen naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen of dat ze nog langer bij ons op
school blijft.
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Het team van de Horizon

Locatiedirecteur:
Saskia van den Bos

s.vandenbos@dehorizon-hengelo.nl

Internbegeleider:
Judith Dokter
Dinsdag, woensdag, donderdag

j.dokter@dehorizon-hengelo.nl

Administratie:
Mariska Grobben
Maandag en vrijdagochtend

m.grobben@dehorizon-hengelo.nl

Conciërge:
Raymond Gemser
Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag

Leerkrachten:

Bs. De Horizon

Christel Bertelink
Pascale Burgman
Vera van der Linde
Mariëlle Hagedoorn
Heleen Spoolder
Rachèl Hofsté
Hedy Mulder
Marleen Pfeiffer
Harald Brughuis
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c.bertelink@dehorizon-hengelo.nl
p.burgman@dehorizon-hengelo.nl
v.vanderlinde@dehorizon-hengelo.nl
m.hagedoorn@dehorizon-hengelo.nl
h.spoolder@dehorizon-hengelo.nl
r.hofste@dehorizon-hengelo.nl
h.mulder@dehorizon-hengelo.nl
m.pfeiffer@dehorizon-hengelo.nl
h.brughuis@dehorizon-hengelo.nl

Tel: 074-8200347

info@dehorizon-hengelo.nl

Onze groepen
Groep Rood
Leerjaar instroom t/m 2
Maandag, dinsdag, woensdag
Woensdag, donderdag, vrijdag

Juf Christel
Juf Pascale

Leerjaar instroom t/m 2
Maandag t/m vrijdag

Juf Vera

Leerjaar 3 & 4
Maandag t/m vrijdag

Juf Rachèl

Leerjaar 5 & 6
Maandag, dinsdag, woensdag
Woensdag, donderdag, vrijdag

Juf Mariëlle
Juf Heleen

Leerjaar 6, 7 en uitstroom VO
Maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag

Juf Marleen
Juf Hedy

Groep Oranje

Groep Geel

Groep Bruin

Groep Groen
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Groep Blauw
Leerjaar 6, 7 en uitstroom VO
Maandag t/m vrijdag

Meneer Harald

Onderwijsassistente
Leerjaar 1 t/m 7
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Juf Ümmü

Onderwijsassistente
Leerjaar 1 t/m 7
Dinsdag, woensdag en donderdag
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Schooltijden
In Nederland mogen kinderen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moeten de kinderen verplicht vijf
dagen per week naar school:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

8.30 – 14.00 uur

Om 8.20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen.

Eten en drinken
Op school eten en drinken we samen in de ochtend- en in de middagpauze. In de ochtendpauze eten
we fruit of groente en in de middagpauze een boterham of wrap. Het drinken kan zijn water, ranja,
sinaasappelsap of melk.

Gymnastiek
Alle kinderen krijgen gym. We sporten buiten of lopen naar de sporthal. De jongste kinderen
gymmen buiten of in de speelzaal op school. De leerkrachten vertellen u op welke dag we gym
hebben. De kinderen moeten gymkleren meenemen:

De kinderen van groep Groen en Geel gymmen op de dinsdagen
De kinderen van groep Blauw en Bruin gymmen op de donderdagen

Is uw kind ziek?
Wanneer uw kind ziek is, belt of mailt u voor 8.20 uur naar school om dit te vertellen. U kunt een
mail sturen naar info@dehorizon-hengelo.nl of bellen naar 074 – 82 00 347.
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Samen in gesprek
We houden u graag op de hoogte hoe het met uw kind gaat. Na ongeveer 3 à 4 weken
nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. Na ongeveer 4 à 5 maanden
wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek en na 10 maanden volgt het
adviesgesprek. Blijft uw kind langer dan een jaar bij ons op school, dan houden wij u
altijd op de hoogte door extra gesprekken.
Wilt u een gesprek met de locatiedirecteur of intern begeleider, dit is altijd mogelijk. Neem gerust
contact met ons op, dan maken we een afspraak. Even binnen wandelen voor een kop thee of koffie,
kan natuurlijk altijd.

Vakanties en vrije dagen
De kinderen hebben vrij tijdens de vakanties. Enkele keren per schooljaar hebben de leerkrachten
een studiedag, dan zijn de kinderen vrij.
We starten het schooljaar op: maandag 17 augustus 2020.
Leerling vakanties en vrije dagen
Studiedag

Dinsdag 22 september 2020

Herfstvakantie

Zaterdag 10 oktober 2020 / Zondag 18 oktober 2020

Studiedag

Donderdag 17 december 2020

Werk-& Overlegdag 1

Vrijdag 18 december 2020

Kerstvakantie

Zaterdag 19 december 2020 / zondag 3 januari 2021

Studiedag

Maandag 8 februari 2021

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 20 februari 2021 / zondag 28 februari 2021

Pasen

Vrijdag 2 april 2021 / maandag 5 april 2021

Meivakantie

Zaterdag 24 april 2021 / zondag 9 mei 2021

Hemelvaart

Donderdag 13 mei 2021 / zondag 16 mei 2021

Pinksteren

Zaterdag 22 mei 2021 / maandag 24 mei 2021

Werk-& Overlegdag 2

Dinsdag 25 mei 2021

Studiedag

Vrijdag 18 juni 2021

Opruim- & verhuisdag

Vrijdag 9 juli 2021
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Zomervakantie

Zaterdag 10 juli 2021 t/m zondag 22
augustus 2021

Aanvragen van een verlofdag
In Nederland moeten de kinderen naar school, dat noemen we leerplicht. Kinderen kunnen niet
zomaar een dagje vrij krijgen, daar zijn de vakanties voor. Wel kunt u voor de volgende situaties
verlof aanvragen bij de locatiedirecteur:
● bij een verhuizing: 1 dag;
● bij een huwelijk van een familielid: 1-2 dagen;
● bij ernstige ziekte van een familielid: in overleg met de locatiedirecteur;
● bij het overlijden van een familielid: 1-4 dagen;
● bij een jubileum van ouders of grootouders: 1 dag;
● bij het vieren van een religieuze feestdag: 1 dag;
● bij gewichtige omstandigheden: in overleg met de locatiedirecteur.
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