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Voorwoord
Beste lezer,
U leest de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020.
Deze schoolgids is bedoeld om u informatie te geven over het onderwijs op onze school en de
praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. U vindt ook veel praktische informatie en onze
jaarkalender in onze Basisschool App.
Wie via deze gids nader kennismaakt met onze school, heten we van harte welkom en we hopen dat u
en uw kind(eren) zich snel thuis zullen voelen bij ons op school. Mocht u deze gids lezen omdat u op
zoek bent naar een school voor uw kind(eren) dan hopen we dat u de informatie vindt die u van belang
acht. Graag nodigen we u ook uit om samen met uw kind(eren) de school te bezoeken voor een
rondleiding om zo te ervaren hoe we werken en om de sfeer te proeven.
De schoolgids is te vinden op onze website en Scholen op de kaart. Jaarlijks wordt de schoolgids
aangepast zodat er altijd een actuele versie is. De schoolgids heeft de goedkeuring van de MR.
Het spreekt voor zich dat daar waar in de gids over ouders wordt gesproken ouder(s)/verzorgers(s)
worden bedoeld.
U kunt een papieren versie ophalen bij de administratie.
Met vriendelijke groet, Team De Hunenborg
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Hunenborg
Harmsveldweg 4
7556LL Hengelo
 0742911629
 http://www.dehunenborg.nl
 info@dehunenborg.nl
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Schoolbestuur
Dr. Schaepmanstichting
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 4.198
 http://www.drschaepmanstichting.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Pascal van den Bos

p.vandenbos@dehunenborg.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

202

2018-2019

Door het afnemen van het aantal 4-jarigen in de wijk, daalt de school langzaam in leerlingenaantal. Dit
schooljaar zijn we nagenoeg gelijk gebleven in leerlingenaantal.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Talentontwikkeling

Meervoudige intelligentie

Uitdagend

Opbrengstgericht

Veiligheid,stimulans,aandacht

Missie en visie
Maatschappelijke visie
De Hunenborg beschouwt zich als een instelling waar in de eerste plaats onderwijs gegeven wordt. De
maatschappelijke en opvoedkundige context is van invloed op het onderwijs dat gegeven kan worden,
zowel voor de school als geheel als voor ieder kind individueel. Ze wil daarbij haar eigen koers varen en
haar eigen visie volgen, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen in het oog gehouden worden. Bij
het naar binnen halen van de actualiteit zal de leerkracht, indien nodig, een selectie toepassen bij de te
bespreken onderwerpen. Deze selectie hangt af van de leeftijdscategorie, de groepskenmerken en/of
van de mogelijkheden van de leerkracht zelf.
Levensbeschouwelijke visie
De Hunenborg is een katholieke basisschool. De waarden en normen vanuit deze levensbeschouwing
zijn leidraad bij het handelen. De school is een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander
en voor het andere centraal staat. Van de kinderen en leerkrachten wordt verwacht dat ze respectvol
omgaan met andere meningen, andere denkbeelden en andere culturen. In de school wordt aandacht
aan (religieuze-) verhalen besteed. Hierbij wordt verbinding gezocht met de belevingswereld van de
kinderen. Daarnaast vindt kennismaking plaats met andere religies. Op onze school worden belangrijke
katholieke feestdagen actief gevierd.
Onderwijskundige visie
Een ontwikkelingsgerichte visie vormt de leidraad bij de onderwijskundige aanpak. Deze
ontwikkelingsgerichte visie laat zich vertalen in een aantal kernwaarden: Beleving en betrokkenheid
van kinderen Zonder betrokkenheid kan er geen leren plaatsvinden. De betrokkenheid van de kinderen
vormt het startpunt om te komen tot leren. Er wordt gewerkt vanuit methodieken die aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen. Interactie tussen leerkracht en leerling is essentieel daarbij. De school
volgt de doelstellingen die vanuit de overheid gegeven zijn, de zogenaamde kerndoelen.
Uitdagende leeromgeving
De leeromgeving wordt zo uitdagend en realistisch mogelijk vormgegeven. Hierbij maken we gebruik
van ICT-middelen om de kinderen beelden te kunnen laten zien, informatie te laten verzamelen en
interactief (samen) te werken.
Werken aan kennis en vaardigheden
Het doel is om het maximale uit ieder kind te laten komen en de mogelijkheden die het kind in zich
heeft optimaal te ontwikkelen. Veruit de meeste onderwijstijd besteden we aan de basisvakken
rekenen, lezen en taal. We willen kinderen zo snel mogelijk vloeiend en vlot leren lezen. Hier hebben ze
gaandeweg hun schoolloopbaan profijt van. Voor alle vakgebieden maken we gebruik van
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methodieken die voldoen aan de kerndoelen. Gedurende hun hele basisschooltijd leren kinderen zorg
en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk en planning daarvan. Vanuit het leren kiezen
met een planbord wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een uur zelfstandig werken per dag.
Pedagogische visie
Basisschool De Hunenborg wil een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen
voelen. Sfeer en plezier zijn belangrijk. De school wil een warme omgeving voor de kinderen vormen,
waarin aandacht is voor elk kind. Eenieder moet zich welkom voelen. Kinderen mogen fouten maken,
belangrijk is dat ze hiervan leren.
Onze school werkt vanuit de kernwaarden:
Veiligheid
Een kind dat zich veilig en geborgen voelt, kan zich optimaal ontwikkelen. Dat vraagt van eenieder om
zorgvuldig met elkaar om te gaan. De school werkt aan sociale vaardigheden, om de (sociale) veiligheid
te waarborgen. Onze school biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar in zijn waarde laat en
elkaar en de omgeving respectvol benadert; de ander heeft geen last van mij; ieder werkt en leert met
plezier.
Stimulans We gaan uit van kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en belemmeringen. We
geven dit aan onze kinderen mee door hun individuele onderwijsbehoefte als uitgangspunt te nemen.
We werken met ambitie, creativiteit en passie. We streven ernaar de complexe onderwijswereld voor
onze kinderen inzichtelijk te maken. We doen dit door gebruik te maken van heldere taal in onze
communicatie. We communiceren op basis van wederzijds vertrouwen en maken heldere keuzes in wat
we wel en niet doen. Dit zorgt voor structuur en een doorgaande leerlijn voor kinderen. Hierdoor
ontstaat rust, regelmaat en samenhang. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale
ontwikkeling. Van hieruit willen kinderen uitdagen nieuwsgierig te zijn naar de omgeving en wereld.
Aandacht
Op school luisteren we naar elkaar en hebben we aandacht voor elkaars prestaties. Zien en gezien
worden is belangrijk. Er is aandacht voor de ander en ieders eigenheid. Kinderen worden gestimuleerd
om zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de (school)omgeving. Je mag er zijn, er is ruimte voor
eigen inbreng en ideeën, uiteraard binnen de waarden en nomen van de sociale context. Op school
wordt respectvol omgegaan met elkaar. Het luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar staat
daarbij centraal. De kinderen worden gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor het werk, de
(school)omgeving en voor elkaar.

Prioriteiten
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe schoolplanperiode (2019-2023). Vanuit het
bovenschoolse koersplan hebben we samen met team en MR besproken wat de belangrijkste
speerpunten zijn. Deze zijn beschreven in het schoolplan.
Jaarlijks maken we kwaliteitsdocumenten en kaders waarin de activiteiten en doelen van de diverse
aandachtsgebieden zijn beschreven.
Onze belangrijkste prioriteiten voor het schooljaar 2019-2020 zijn:
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4xWijzer:
Als VierKeerWijzer school werken wij vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie. Om dit goed
vorm te geven volgen wij daarbij steeds VIER stappen.Vragen: De leerkracht weet wat er geleerd moet
worden. Daarvoor nemen we de kerndoelen als leidraad. Deze doelen worden tijdens de projecten als
vragen aan de kinderen aangeboden op het vragenbord in de klas. Deze zijn daardoor voor iedereen in
te zien. De leerkracht zorgt er voor dat de vragen steeds aanbod komen in de projectperiode.Ik: De
(voor)kennis en interesse van de kinderen vinden wij belangrijk.‘Wat weet ik al?’ en ‘Wat zou ik nog
willen weten?’Hierdoor zijn de kinderen echt betrokken bij het onderwerp.In elke klas wordt de kennis
en de interesse van de kinderen verwerkt in een woordspin/mindmap die steeds verder wordt
uitgebreid tijdens de projectperiode.Experimenteren en Ervaren: De kinderen krijgen de ruimte om te
kiezen voor verschillende werkvormen of om zelf te bedenken hoe ze iets willen uitwerken en leren. In
elke klas is een ruim aanbod van activiteiten passend bij de 8 intelligenties. In de onderbouw met
behulp van een kiesbord en in de midden/bovenbouw met opdrachten kaarten aan een lijn in het lokaal.
Ter afwisseling worden er soms ook andere organisatievormen gekozen.Resultaat en Reflectie: We
willen het resultaat van alle inzet natuurlijk meten. De kinderen presenteren op verschillende manieren
wat zij gemaakt, gedaan, ervaren en daardoor geleerd hebben. Hierdoor leren de kinderen ook van
elkaar en kan er gereflecteerd worden op de kwaliteit, inzet en de keuzes van de kinderen. De Vragen
die centraal staan worden afgecheckt door de leerkracht door observaties, gesprekken of in de vorm
van een toets.
Dit schooljaar willen binnen de thema's in samenhang aanbieden aan de jaargroepen:
•
•
•
•

peuters, groep 1 & 2
groep 3 & 4
groep 5 & 6
groep 7 & 8

De Vreedzame School: De vreedzame school is een programma voor basisscholen waarbij gewerkt
wordt aan sociale competentie en democratisch burgerschap. Een belangrijk uitgangspunt is dat de
school en de klas worden gezien als leefgemeenschap, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich
gehoord en gezien voelen. Waarbij iedereen een stem krijgt en waarbij er geleerd wordt om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Iedereen voelt zich op deze manier verantwoordelijk
voor elkaar en voor de school. Waarbij we open staan voor de verschillen tussen mensen.De vreedzame
school is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de kracht van kinderen
(ouders en leerkrachten) centraal staat. Het lesprogramma is opgebouwd in 6 blokken waarin de
kinderen sociale competenties leren.
•
•
•
•
•
•

We horen bij elkaar.
We lossen conflicten zelf op.
We hebben oor voor elkaar.
We hebben hart voor elkaar.
We dragen allemaal een steentje bij.
We zijn allemaal anders.

Dit schooljaar gaan we werken met groepsvergaderingen & commissies. Daarnaast voeren we de
oplossingsgerichte pestaanpak in en willen we het gevoel van veiligheid van onze leerlingen vergroten.
IKC. Vorig jaar is onze school verbonden met een peuterspeelschool van Spring. Samen met hen
vormen we een Intergraal KindCentrum (IKC). We bieden onderwijs aan kinderen van 2 1/2 tot 13 jaar.
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Dit schooljaar stemmen we onze aanpak en onderwijs nog meer op elkaar af waardoor er een
doorgaande lijn is tussen het onderwijs een peuters en leerlingen van de basisschool. Dit zowel op het
gebied van ons pedagogisch klimaat (De Vreedzame School), de routines in school en het
onderwijsaanbod.

Identiteit
Identiteit dragen we uit vanuit het katholieke geloof als bron. We vieren de katholieke feesten als Kerst,
Pasen, Pinksteren. De vieringen gieten we in een eigentijdse, passende vorm, waarbij beleving en
betekenisvolle invulling een grote rol speelt. Identiteit zien we breed door kernwaarden, gedrag en
gedeeltelijk burgerschap onderwijs met elkaar te verbinden als een organisch geheel. Hierdoor leren we
de kinderen inhoud en betekenis te geven aan kernwaarden als samenwerken, verantwoordelijkheid en
reflectie. Kinderen gaan respectvol met elkaar om. Ons programma "Vreedzame School" is niet los te
zien van de identiteit.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Inval in de groepenIn het geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht komt er een invalleerkracht
in de groep.
We regelen onze vervanging in eerste instantie vanuit een vaste invalpool van de Dr.
Schaepmanstichting. Indien er geen invallers beschikbaar zijn wordt er geput uit een brede pool (pool
B). Via het OBT te Borne, ons administratiekantoor, kunnen we hier een beroep op doen.
Mocht de ziekte of afwezigheid langer duren dan enkele dagen dan worden ouder(s)/verzorger(s) van
de betreffende groep hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.Het lukt niet altijd om (tijdig) een
invaller te krijgen. In dat geval wordt een groep verdeeld over andere groepen. In uitzonderlijke
gevallen moeten we besluiten om een groep naar huis te sturen. Hiervan worden ouder(s)/verzorger(s)
altijd vooraf op de hoogte gesteld. De eerste dag van afwezigheid van de leerkracht vangen we altijd
zelf de groep op.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

Taal
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

Rekenen
Motoriek
Thematisch gericht
onderwijs
Spel en Leren
Zelfstandigheid en
Samenwerken

Deze weergave van uren is bedoeld als een richtlijn.
Regelmatig zien we een overlap van de verschillende vakken.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

4 u 30 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 uur

2 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 u 45 min

5 u 45 min

5 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Begrijpend
luisteren/lezen

1 uur

45 min

2 uur
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2 u 45 min

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
We beschikken over aparte stilteplekken. Kinderen die zelfstandig werken kunnen hier rustig
werken.
Ons speellokaal is een multifunctionele ruimte. De kleuter gymlessen worden in de speelzaal gegeven.
Hiernaast vinden ook de halvieringen, de eindmusical en overige vieringen plaats in de
speelzaal/podium.
•
•
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Spring!. We gebruiken daarbij Piramide.
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Wat is voor- en vroegschoolse educatie?Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om
onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het
gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een
risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Vóórschoolse
educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de
kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt
gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken
van ouders zeer belangrijk.
De Hunenborg is een VVE school.
Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse-en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor
peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool.
Binnen al onze scholen en locaties gaan we voorschoolse educatie aanbieden, als onderdeel van de
peuteropvang. De basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing
van de VVE valt binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school.
VVE is meer dan taalontwikkeling alleen.
VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. Door binnen onze scholen één doorgaande lijn op zowel
educatie als zorg uit te zetten voor kinderen vanaf 2,5 jaar, bieden we ieder kind de mogelijkheid tot
een optimale ontwikkeling. De VVE programma`s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden
tegelijk. Kinderen zijn aan de hand van thema`s bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen
buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:
- Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
- Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
- Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het
samenspelen en werken.
De Hunenborg heeft een IKC ontwikkeling met SPRING als partner.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele
begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. En verder: De scholen voorzien in een
voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen
en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de
leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra
ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle
scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke
voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf
inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op
welke wijze de structuur op onze school functioneert:
Op onze school werkt een Intern Begeleider (5 dagen) die het team/teamleden coacht op
handelingsvaardigheden in relatie tot kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast
geeft de IB-er ook inhoud aan de samenwerking met externe partners (Plein Midden Twente,
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs …).

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

18

Rekenspecialist

1

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

1

Specialist 4xWijzer

1

Specialist De Vreedzame School 1
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Vreedzame school.
De vreedzame school is een programma voor basisscholen waarbij gewerkt wordt aan sociale
competentie en democratisch burgerschap. Een belangrijk uitgangspunt is dat de school en de klas
worden gezien als leefgemeenschap, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich gehoord en gezien
voelen. Waarbij iedereen een stem krijgt en waarbij er geleerd wordt om samen beslissingen te nemen
en conflicten op te lossen. Iedereen voelt zich op deze manier verantwoordelijk voor elkaar en voor de
school. Waarbij we open staan voor de verschillen tussen mensen.De vreedzame school is meer dan
een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de kracht van kinderen (ouders en
leerkrachten) centraal staat. Het lesprogramma is opgebouwd in 6 blokken waarin de kinderen sociale
competenties leren.
- We horen bij elkaar.
- We lossen conflicten zelf op.
- We hebben oor voor elkaar.
- We hebben hart voor elkaar.
- We dragen allemaal een steentje bij.
- We zijn allemaal anders.
Belangrijke elementen van de vreedzame school:
De school heeft een grondwet met schoolregels, waar eenieder zich aan moet houden. De regels zijn
bedacht door leerkrachten en gelden op centrale plekken in de school.Iedere ochtend geven we alle
kinderen een hand bij het binnenkomen. De leerkracht staat dan bij de deur.Verschil
tussen opstekers (complimenten) en afbrekers (iets onaardigs wat iemand zegt).Iedere groep heeft
eigen groepsafspraken. De afspraken zijn gemaakt door de groep en horen bij de groep.Bij
conflicthantering gebruiken we 3 petten. Rood (je reageert agressief, boos en gebruikt hierbij geweld of
scheldwoorden), blauw (je negeert het en loopt er bij weg) en geel (je gaat op zoek naar een compromis
en lost het op door in gesprek te gaan). Op De Hunenborg gebruiken we het liefst de gele pet. Wanneer
leerlingen een conflict (als je het niets met iemand eens bent) hebben mogen ze dit samen op lossen.
Een ruzie (gebruik van geweld) wordt opgelost met behulp van een leerkracht. Er is een stappenplan
voor het oplossen van conflicten en ruzies.Hebben leerlingen hulp nodig bij het oplossen van een
conflict (dus geen ruzie) dan kunnen zij een van onze mediatoren inzetten. Zij hebben hier een
driedaagse cursus voor gevolgd. Tijdens de mediatie volgens zij een stappenplan. Kinderen die het
gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag, waardoor een
medeleerling en/of leerkracht zich onveilig voelen, kiezen er zelf voor om de verbinding met de groep
te verbreken.
Door onze school is een veiligheidsplan opgezet. Deze ligt ter inzage bij de directie.
Mocht er sprake zijn van pestgedrag, dan handelen we volgens de map "Werken aan sociale veiligheid"
van De Vreedzame School.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen door gebruik te maken van het
Kwaliteitszorg Instrument van De Vreedzame School.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Tettero. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
j.tettero@dehunenborg.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Tettero. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
j.tettero@dehunenborg.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Betrokkenheid van ouders.
Voor een goede ontwikkeling en plezier in school is samenwerking tussen school en thuis van groot
belang. Belangstelling van ouders voor alles wat zich op school afspeelt heeft een positieve invloed op
de leerprestaties van de kinderen. Wij stellen het dan ook op prijs dat u contact opneemt met de
leerkracht als daar aanleiding voor is. Ook is de hulp van ouders bij activiteiten die de school
organiseert onontbeerlijk. Een uitstapje kan niet plaatsvinden als er geen begeleidende ouders zijn.
Hoofdluis zou niet onder controle zijn als niet een grote groep ouders zich zou bezighouden met
regelmatige, preventieve controles. De school wil daarom zoveel mogelijk ouders betrekken bij het
schoolleven. In het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de vele werkgroepen die binnen
De Hunenborg actief zijn. Om iets te organiseren komt de betreffende werkgroep met bij elkaar, soms
’s middags en soms in de avonduren. Samen met leerkrachten en ouders worden dan festiviteiten
voorbereid die voor de kinderen hoogtepunten vormen in een schooljaar. Ouders zijn de eerst
belanghebbenden bij alles wat met hun kind speelt. Wij mogen een stuk van de opvoeding van ouders
overnemen, wij zien ouders als expert in hun kind en als belangrijkste gesprekspartner. We willen
ouders meenemen in het proces en ze niet voor voldongen feiten stellen. Het is onze plicht om te
melden als het niet goed gaat met hun kind maar we vertellen liever dat het goed gaat. Anders gezegd;
we willen continu met ouders in gesprek blijven en ze betrekken bij hun kind maar ook bij de school.
Tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van elk schooljaar vraagt de leerkracht heel bewust of
er nieuwe informatie voor hen is.
Ouderparticipatie. Ouderparticipatie biedt ook kansen voor ouders om de school in bedrijf te zien. De
eventuele afstand die ouders en leerkrachten kunnen ervaren wordt kleiner. Kinderen vinden het ook
fijn als hun ouders meehelpen op school. Door zichtbaar te zijn en door ouders actief te benaderen
willen we laagdrempelig zijn en een sfeer creëren waarin alles bespreekbaar is. Hierin is ook een
belangrijke taak weggelegd voor directie en intern begeleider.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatievoorziening
We informeren individuele ouders over vorderingen en welbevinden:
·
2 x per jaar krijgen ouders een schriftelijk rapport (groep 1 en 2, 1x per jaar).
·
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de LVS resultaten.
·
Bij de rapporten worden alle ouders en hun kind (groep 3 t/m 8) uitgenodigd voor een 10minutengesprek. Voor groep 1 en 2 is er
alleen het gesprek en daar worden de observaties besproken.
·
In de 3e lesweek worden de ouders met hun kind (groep 3 t/m 8) uitgenodigd voor een gesprek
over het welbevinden; het zg.
kennismakingsgesprek.
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·
Eind groep 6 wordt tijdens het laatste 10-min gesprek het pre-advies VO besproken. Eind groep 7
krijgen de leerlingen tijdens het
laatste 10-min gesprek een voorlopig advies VO. In groep 8
worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor het definitief advies
gesprek.
·
De leerkracht informeert
ouders altijd als er sprake is van bijzonderheden of als er reden is tot zorg.
·
Ouders worden gestimuleerd om contact te zoeken met leerkrachten als zij zorgen of vragen hebben.
Ook bij de interne begeleider en
directie kunnen zij terecht.
·
Vanaf het moment dat nieuwe ouders contact zoeken met
school wordt er heel bewust met hen gecommuniceerd (zie ook: document
“stappen bij
aanmelding”).

Klachtenregeling
Klachtenregeling
De Dr. Schaepmanstichting kent een klachtenprocedure die geldt voor alle katholieke scholen in
Hengelo. Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat om
klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook op onderwijskundig
gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen. De meeste klachten zullen in
onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet
in beeld. We hanteren het volgende protocol: ·
U neemt eerst contact op met de leerkracht.
·
Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.
·
Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan
het schoolbestuur proberen te
bemiddelen.
·
Als de afhandeling niet naar tevredenheid van de ouders heeft plaatsgevonden, kan men een
beroep doen op de klachtencommissie. Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u
wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon.
Deze persoon is niet aan één van de scholen van ons schoolbestuur ,de Dr. Schaepmanstichting,
verbonden. De vertrouwenspersoon voor onze stichting onder nummer: 06-30642568, e-mail:
info@anneoverbeek.nl (Anne Overbeek).

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ook is de hulp van ouders bij activiteiten die de school organiseert onontbeerlijk. Hoofdluis zou niet
onder controle zijn als niet een grote groep ouders zich zou bezighouden met regelmatige,
preventieve controles. De school wil daarom zoveel mogelijk ouders betrekken bij het schoolleven. In
het begin van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de vele werkgroepen die binnen De
Hunenborg actief zijn. Om een activiteit te organiseren komt de betreffende werkgroep bij elkaar.
Samen met leerkrachten en ouders worden dan festiviteiten voorbereid die voor de kinderen
hoogtepunten vormen in een schooljaar.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00
Daarvan bekostigen we:
•

Sportdag

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld. De activiteiten die hieruit worden
bekostigd zijn o.a.: Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis en de jaarlijkse sportdag. Voor het kamp van groep
8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.

4.3

Schoolverzekering
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Er is sprake van een schoolverzekering.
Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallen- en
reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten, dus
ook bij excursies, schoolreisjes en kamp. Verzekerd zijn personen die op verzoek van de schoolleiding of
het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband. Een kopie van de
polisvoorwaarden is beschikbaar bij het bovenschools management van de Dr. Schaepmanstichting.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Een ouder kan vòòr aanvang van de school telefonisch of per mail aan de leerkracht of aan de
administratie door geven wanneer hun kind ziek is.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Als een kind leerplichtig is en staat ingeschreven op een school kan er in bijzondere gevallen vrijstelling
worden gegeven van geregeld schoolbezoek. Hiervoor dient u schriftelijk toestemming te vragen. Een
aanvraagformulier voor verlof is verkrijgbaar bij de administratie of bij de directie. Ook is het te
downloaden op onze website. Het aanvraagformulier dient altijd ondertekend ingeleverd te worden.
Er zijn twee soorten verlof:
1. extra vakantieverlof;
2. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Ad.1. Extra vakantieverlof: Is volgens artikel 13a van de Leerplichtwet alleen mogelijk als het wegens de
specifieke aard van het beroep vaneen van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Onder “aard van het beroep” wordt alleen verstaan een beroep dat volledig
afhankelijk is van de schoolvakanties. Dat geldt bijvoorbeeld voor een campinghouder, maar niet voor
iemand die bij de spoorwegen werkt en in de zomervakantie om organisatorische redenen geen vrij kan
krijgen. Ouders dienen hiervoor minimaal twee maanden van tevoren bij de directeur schriftelijk een
verzoek in te dienen. Verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, onder de volgende
voorwaarden:
&bull; het mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
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&bull; het mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
De leerplicht ambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is
toegestaan door de directeur van de school. Hij of zij is dan namelijk verplicht om dit bij de
leerplichtambtenaar te melden als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Zou de directeur dit niet
melden, dan kan ook hij of zij een boete krijgen!
Ad.2. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden Dit kunnen plezierige maar ook vervelende
omstandigheden zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen meer of minder dan 10
schooldagen per jaar. Verlof van 10 dagen of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de
verhindering aan de directeur worden voorgelegd en op basis van de wet door de directeur worden
afgehandeld. Als er voor meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt gevraagd, dan moet dit
schriftelijk bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar overlegt dan altijd
met de directeur. Volgens de richtlijnen mag alleen verlof worden gegeven:
a. voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
d. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of
ten hoogste 2 dagen afhankelijk van
de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
e. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg
met de directeur;
f.
bij overlijden: van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed-of
aanverwanten in de 2e graad voor
ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
g. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders voor 1 dag.
Dit betekent dat een extra wintersportvakantie, een extra lang weekend in het door opa en oma
gehuurde huisje, deelname aan (sport)evenementen of een langdurig bezoek aan de familie in het land
van herkomst in principe niet gelden als “gewichtige omstandigheden”. Wie daar toch een beroep op
wil doen zal een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er moeten overleggen waaruit
blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden. Maar de eerste stap blijft: tijdig overleg met de directeur.
Ten slotte kan ook nog een beroep worden gedaan op vrijstelling wegens vervulling van plichten
voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging. Ook dit moet tijdig (uiterlijk 2
dagen vooraf) bij de directeur gebeuren.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Zodra een leerling bij ons op school zit wordt de ontwikkeling gevolgd en digitaal vastgelegd. Dit
gebeurt d.m.v. dagelijks gemaakt werk, methode gebonden toetsen, observaties en het LOVS. Deze
gegevens vormen de basis voor de rapporten die de leerlingen vanaf groep 1 , één keer per jaar en vanaf
groep 3 drie keer per jaar mee krijgen. De leerkracht en de intern begeleider kunnen op deze manier
alle kinderen en groepen goed volgen. Drie keer per jaar is er een groepsbespreking waarin de
leerkracht en de IB -er de kinderen bespreken.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Afgelopen schooljaar 2018-2019 hebben we voor het eerst de IEP toets afgenomen. We hebben een
score die ruim ligt boven de norm die door de inspectie voor onze school gesteld wordt. De IEP toets
sluit beter aan bij ons onderwijs en vraagt minder 'toets' tijd van de leerlingen.
De jaren daarvoor hebben we de Cito Eindtoets afgenomen.

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Uitstroom Voortgezet Onderwijs
We hechten veel waarde aan een goede overdracht naar het Voortgezet Onderwijs. Dit doen we niet
alleen digitaal maar we dragen onze leerlingen ook 'warm' over. We gaan in gesprek met de mentoren
en/of coördinatoren van de VO scholen.
Ouders en leerlingen nemen we goed mee in het proces van het schooladvies. We gebruiken hiervoor
de Hengelose Plaatsingswijzer. In dit document zijn de criteria beschreven hoe we het schooladvies op
basis van resultaten kunnen onderbouwen.
Eind groep 6 ontvangen de leerlingen voor het eerst een voorlopig advies. In groep 7 kan deze worden
bijgesteld afhankelijk van de resultaten en werkhouding van de leerling. In groep 8 ontvangen de
leerlingen hun definitieve advies.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

4,0%

vmbo-b

16,0%

vmbo-b / vmbo-k

32,0%

vmbo-(g)t

20,0%

havo

24,0%

vwo

4,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Veilgheid

Stimulans

Aandacht

Basisschool De Hunenborg wil een veilige leer- en leefomgeving vormen, waar kinderen zich geborgen
voelen. Sfeer en plezier zijn belangrijk. De school wil een warme omgeving voor de kinderen vormen,
waarin aandacht is voor elk kind. Een ieder moet zich welkom voelen. Kinderen mogen fouten maken,
belangrijk is dat ze hiervan leren.
Onze school werkt vanuit de kernwaarden:
Veiligheid
Een kind dat zich veilig en geborgen voelt, kan zich optimaal ontwikkelen. Dat vraagt van een ieder om
zorgvuldig met elkaar om te gaan. De school werkt aan sociale vaardigheden, om de (sociale) veiligheid
te waarborgen. Onze school biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar in zijn waarde laat en
elkaar en de omgeving respectvol benadert; de ander heeft geen last van mij; ieder werkt en leert met
plezier.
Stimulans
We gaan uit van kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en belemmeringen. We geven dit
aan onze kinderen mee door hun individuele onderwijsbehoefte als uitgangspunt te nemen. We werken
met ambitie, creativiteit en passie. We streven ernaar de complexe onderwijswereld voor onze kinderen
inzichtelijk te maken. We doen dit door gebruik te maken van heldere taal in onze communicatie. We
communiceren op basis van wederzijds vertrouwen en maken heldere keuzes in wat we wel en niet
doen. Dit zorgt voor structuur en een doorgaande leerlijn voor kinderen.
Hierdoor ontstaat rust, regelmaat en samenhang. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale
ontwikkeling. Van hieruit willen kinderen uitdagen nieuwsgierig te zijn naar de omgeving en wereld.
Aandacht
Op school luisteren we naar elkaar en hebben we aandacht voor elkaars prestaties. Zien en gezien
worden is belangrijk. Er is aandacht voor de ander en ieders eigenheid. Kinderen worden gestimuleerd
om zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de (school)omgeving. Je mag er zijn, er is ruimte voor
eigen inbreng en ideeën, uiteraard binnen de waarden en normen van de sociale context.
Op school wordt respectvol omgegaan met elkaar. Het luisteren naar elkaar en aandacht hebben voor
elkaar staat daarbij centraal. De kinderen worden gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor
het werk, de (school)omgeving en voor elkaar.DoelLeerlingen leren:op een democratische manier
gezamenlijk besluiten kunnen nemen; conflicten constructief kunnen oplossen; zich zorgzaam en
verantwoordelijk opstellen ten aanzien van de gemeenschap; openstaan voor verschillen tussen
mensen.De vreedzame school als preventiekader.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De
Vreedzame School.
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het
programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op
hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.
Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en
burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in
een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen
tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid
nemen voor de gemeenschap.
Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische
vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en
maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook mensen worden die op hun beurt een bijdrage
aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.
Onze school dient ook een school te zijn waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig
voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om
ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. Hieronder werken we deze preventieve maatregelen
nader uit.
Onderscheid tussen plagen, pesten, conflict en ruzie
We maken onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het negatieve gedrag niet structureel
gericht tegen dezelfde leerling en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk aanwezig als bij
pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan het lachen maken, dan dat er sprake is van
een expliciet negatieve intentie en buitensluiten Wij spreken van pesten als er sprake is van: een
negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed te berokkenen; herhaaldelijke en langdurige
blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer leerlingen; verschil in macht tussen pester
en gepeste. We leren leerlingen ook het onderscheid tussen pesten en een conflict.
Een conflict is een verschil van mening of van belang (A wil dit en B wil dat). Soms ontaardt een conflict
in een ruzie, als er sprake is van (fysiek of psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een conflict: A
wil dat B ophoudt en B vindt het leuk om er nog even mee door te gaan. Pesten is van een andere orde.
De machtsongelijkheid en de structurele gerichtheid op één persoon maakt het onvergelijkbaar met
plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet per ongeluk of spontaan, en ook niet als
gevolg van uitlokking. We werken te allen tijde aan een positief en veilig klimaat. Als kinderen zich toch
onveilig voelen of er wordt gepest grijpen we snel in.
Aanpak sociale onveiligheid waaronder pesten
Wanneer blijkt dat kinderen zich onveilig voelen op school of zich pestincidenten voordoen, gaan we
altijd eerst na of het programma van De Vreedzame School (nog) goed wordt uitgevoerd in de
betreffende groep. Als dit niet het geval is, wordt hier eerst aandacht aan besteed. Vervolgens is er
soms meer nodig. We hanteren daarbij een glijdende schaal: van vroegtijdig ingrijpen bij plagen tot
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uiteindelijk (als alle andere middelen zijn uitgeput) schorsen of verwijderen van leerlingen. Zie ook;
Oplossingsgericht pestaanpak.
De veiligheidsthermometer
We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden, met behulp van de
Vragenlijst Groepsklimaat, die we jaarlijks afnemen door middel van het Kwaliteitszorginstrument van
De Vreedzame school.
Daarnaast nemen we ook jaarlijks een vragenlijst af om de borging veilig te stellen, eventueel aan te
passen en te versterken. Daarnaast nemen we een Picto - Veiligheidsthermometer af, een instrument
dat inzicht geeft in de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen.
Samen met de leerlingen wordt over de veiligheid gesproken. Analyse van de resultaten vindt plaats op
drie niveaus: Op individueel niveau zal de groepsleerkracht de dagelijkse observatie van zijn of haar
leerlingen bekijken, en nagaan of er op individueel niveau direct actie nodig is. De leerkracht bekijkt dit
aan de hand van de dagelijkse routines zoals de gevoelsthermometer of gevoelsstokjes. Daarnaast
wordt data verzameld wanneer dit nodig blijkt te zijn. Bij opvallende zaken ligt het voor de hand om
eerst een individueel gesprekje te voeren met de leerlingen die het betreft. Hierbij hanteren we
pictogrammen zodat leerlingen kunnen aanwijzen wat ze bedoelen of welk gevoel ze hebben. Ook op
groepsniveau worden de resultaten 1x per jaar geanalyseerd en besproken tijdens de groepsbespreking.
Eerst vindt een analyse plaats van de mogelijke oorzaken van een negatieve uitslag. Herkent de
groepsleerkracht de score? Komt de score overeen met de eigen indruk? Welke leerlingen zijn
opvallend? Passend bij het gedachtegoed van Vreedzaam is een bespreking met de groep zelf. De
groepsleerkracht vat de resultaten samen, en bespreekt deze met de groep.
Op schoolniveau worden de resultaten van alle groepen besproken tijdens een van tevoren aangegeven
studiedag en tijdens de intervisie. Hierbij gaat de aandacht uit naar een vergelijking van de
verschillende groepen met elkaar én naar een vergelijking met voorgaande jaren. Is er sprake van een
negatieve of een positieve ontwikkeling? Zo ja, hoe komt dat? Hierbij worden tevens de acties
geëvalueerd die vorig jaar zijn ondernomen om de veiligheid te vergroten

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
*Alle protocollen en borgingsafspraken worden onderworpen aan de jaarlijkse update.
*Binnen De Hunenborg zijn er vier kwaliteitsgroepen samengesteld, te weten
- Vier x Wijzer
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- Veilige School
- Taal
- Rekenen
Binnen deze werkgroepen worden de kaders van deze vakken vastgesteld. Kaders worden besproken in
de teamvergadering.
* De gesprekscyclus wordt geïntensiveerd middels voortgangsgesprekken. Het instrument MOOI is
hierin leidend. Voor het schooljaar 2018-2019 staan de afstemmingsgesprekken en de POP gesprekken
centraal. Daarna eventueel in dit schooljaar worden de functioneringsgesprekken en de voortgang van
de POP`s besproken.
*Ieder jaar schrijft de directeur samen met de intern begeleiders het jaarverslag en het jaarplan. In het
jaarplan staan onder meer alle jaardoelen beschreven. Tevens staat beschreven hoe de
professionalisering van het team wordt ingevuld. In het jaarverslag wordt teruggekeken op het
afgelopen jaar. De leerlingenzorg wordt hier in meegenomen.
*Begin 2018 hebben we de leerlingen tevredenheidslijsten en de ouder tevredenheidslijsten
afgenomen en teruggekoppeld. We geven hier een vervolg aan door met Actief Ouderschap binnen het
team en met de ouders stappen te maken naar partnerschap.
*Twee keer per jaar heeft de directeur een evaluatiegesprek met het CVB. Dit gesprek, onderdeel van
de kwaliteitscyclus is bedoeld om helder te stellen hoe de school functioneert op alle onderdelen.
*Directies hebben regelmatig met elkaar overleg. Hiernaast vindt het Strategisch Beraad plaats. Hierin
wordt met alle directies en het College Van Bestuur aan kwaliteit gewerkt.*Leerkrachten werken aan
professionalisering door het bijwonen van gezamenlijke studiemiddagen. Hiernaast zijn er leerkrachten
die individueel een scholingstraject volgen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: BSO aansluitend aan de schooltijden

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen 3 t/m 8

1 les per week + buitenles

Gymnastiek

groepen 1 en 2

lessen in de speelzaal

Fit2Swim

groepen 3 t/m 8

5-8 x per jaar

Naast de reguliere gymlessen maken we gebruik van het aanbod van Hengelo Sport. Dit zijn:
•
•
•

6.2

De ' natte gymlessen' in het Twentebad voor de groepen 3 t/m 8.
Gastlessen in de speelzaal of de gymzaal door medewerkers van Hengelo Sport
Activiteiten zoals de sportdagen & toernooien.

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
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Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smalsteps, Kindercentrum.nl, nu
Smalsteps en Pardebie (bij Tubantia), buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden voor
kinderopvang. Vraag bij de administratie van school naar de meest actuele informatie. We helpen u
graag.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Meivakantie

25 april 2020

03 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstervakantie

01 juni 2020

05 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Vrije dagen & afwijkende schooltijden:
Studiedagen: alle leerlingen vrij
•
•
•
•
•

Maandag 30 september 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 20 december 2019
Maandag 3 februari 2019
Donderdag 9 april 2020

Vrijdag 3 juli 2020: verhuisdag: alle leerlingen vrij
Op de volgende dagen zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij:
•
•
•

Donderdag 5 december 2019
Donderdag 19 december 2019
Vrijdag 17 april 2020.

Specifiek voor groep 8:Donderdag 2 juli hebben de leerlingen alleen school vanaf 10.30 – 12.00 uur (na
de afscheidsavond).
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Groepsleerkracht

op aanvraag

op aanvraag

Directie & IB

op aanvraag

op aanvraag

Naast de geplande gespreksmomenten is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de
groepsleerkracht(en) van uw kinderen of om een afspraak te maken met de IB-er of directeur
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