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Voorwoord
Geachte ouders,
Met deze schoolgids willen wij ouders en kinderen informeren over wat wij als school te bieden
hebben.
Bij ons staat voorop dat wij in een goede, positieve sfeer met elkaar willen werken en omgaan. Hierbij
staan drie basiswaarden centraal: respect – verantwoordelijkheid – veiligheid.
Een kind dat zich op school prettig voelt, kan zich optimaal ontwikkelen. De ontwikkeling van onze
leerlingen volgen we met behulp van een leerlingvolgsysteem. Samen met de waarnemingen van de
leerkrachten kunnen we op deze wijze adequate (extra) hulp verlenen wanneer dat nodig is. Het
onderwijs aan uw kind steunt daarbij op drie pijlers: een cognitieve, een sociale en een creatieve.
Wij willen alle leerlingen een cognitieve uitdaging geven, de sociaal-emotionele ontwikkeling steunen
en de creatieve ontwikkeling van elk kind stimuleren.
We hebben diverse plannen voor 2017-2018 op stapel staan. Daarover kunt u in deze gids meer
lezen. Een greep hieruit:









De kinderen in groep 3 gaan werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren
Lezen. De materialen van deze methode voor aanvankelijk lezen en spellen zijn reeds
aangeschaft.
Muziekonderwijs blijft ook de komende jaren een speerpunt. Door toekenning van subsidie uit
de zgn. Muziekimpuls, kunnen we de samenwerking met Kunstenschool Kaliber continueren
en intensiveren.
Wij zetten ons traject Positive Behaviour Support voort en hopen in de loop van het volgende
schooljaar certificering als PBS-school te realiseren. Uitgangspunt is een positieve benadering
van kinderen waarbij preventie centraal staat. Vanuit basiswaarden en – normen leren we
kinderen gewenst gedrag aan en bekrachtigen we dit gedrag systematisch. Er is sprake van
partnerschap met u, de ouders, in dit gezamenlijk streven. Ons motto hierbij luidt: Goed
gedrag kun je leren!
Leerkrachten kijken bij elkaar in de les en gaan samen lessen voorbereiden en geven, waarbij
nauwlettend wordt gekeken naar de leereffecten bij kinderen. Dit principe heet Lesson Study.
Ook de samenwerking met de Lego Education & Innovation Studio van Saxion Hogeschool en
het FabLab Enschede wordt voortgezet. Kinderen krijgen programmeerlessen en kunnen met
3D-printers werken.
Zoals gemeld tijdens de ALV van 21 juni jongstleden krijgt de school een nieuwe
netwerkomgeving en veel nieuwe hardware, onder andere Chromebooks.
Het naschoolse aanbod, met onder meer judo, Duits en schaken, keert terug. Hieraan kunnen
kinderen vrijwillig deelnemen.

Zoals gezegd beschouwen we ouders als partners in het onderwijs aan hun kinderen. Het spreekt dan
ook vanzelf, dat wij betrokkenheid bij wat uw kind op school doet zeer op prijs stellen, evenals uw
aanwezigheid en hulp bij activiteiten die de school en de ouders organiseren.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u in hoofdstuk 11. Handig om alvast te noteren.
We wensen u en uw kind(eren) een goed schooljaar!
Namens team en directie van de Enschedese Schoolvereniging,
Paul Groot
directeur
Juli 2017
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1. De identiteit van de Enschedese Schoolvereniging

1.1 Geschiedenis
Op 13 november 1926 is de Enschedese Schoolvereniging opgericht en in het jaar 1927 startte de ESV
aan de Minister Loudonlaan met 77 leerlingen. Na een jarenlang verblijf aan de Piet Heinstraat is de
school sinds 1974 gehuisvest in het huidige gebouw aan de Tichelweg. De school beschikt over een
eigen gymnastieklokaal, dat zich op het schoolterrein bevindt. In het schooljaar 2009-2010 is het
schoolgebouw ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de eisen die het hedendaagse onderwijs
stelt. In juni 2017 vierden we het 90 jarig jubileum van de school met een groot aantal festiviteiten
voor kinderen, ouders en team. Deze feestweek vormde een van de hoogtepunten van het schooljaar
2016-2017!

1.2 Neutraal bijzonder onderwijs
De Enschedese Schoolvereniging is een “bijzondere school op neutrale grondslag”.
Bijzonder, omdat de school is opgericht en gesteund wordt door ouders. Alle ouders zijn lid van de
vereniging. Zij kunnen zitting nemen in het bestuur, de groepsoudercommissie of de
medezeggenschapsraad.

1.3 Het bestuur
De leden van de Enschedese Schoolvereniging zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling
op school zijn ingeschreven. Deze leden zijn samen verantwoordelijk voor de gang van zaken op
school. Uit hun midden kiezen de leden daarom een bestuur.
De vereniging heeft een bestuur dat in de regel vijf personen telt: de voorzitter (coördinatie en
algemene zaken), de penningmeester (tevens portefeuillehouder financiën), de secretaris (tevens
portefeuillehouder onderwijskundig beleid), de portefeuillehouder personeel en organisatie en de
portefeuillehouder huisvesting. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in het directiestatuut.
Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waarin het bestuur
verantwoording aflegt aan haar leden over het gevoerde beleid en de begroting voor het komende
jaar ter goedkeuring voorlegt. De Commissie van Toezicht (CvT) houdt toezicht op het functioneren
van het bestuur conform de Code Goed Bestuur. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan
het ministerie van OC&W.

2. Onderwijskundige doelstellingen en ontwikkelingen
Leidraad voor het onderwijskundig handelen vormt het Strategisch Beleidsplan 2015-2019, dat door
bestuur en directie is geschreven. De daarin verwoorde missie luidt als volgt:
De ESV is een school voor primair onderwijs, die voor iedere leerling waardevol wil zijn, door hem of
haar
- de competenties te helpen ontwikkelen die van waarde zijn voor het verdere leven: die het kind in
staat stellen de eigen mogelijkheden te verwezenlijken én om te gaan met tegenslag;
- dagelijks een warme, veilige omgeving en een uitdagend en gevarieerd programma te bieden,
waarin die ontwikkeling door het samen werken en spelen, leren en ervaren waarde in zichzelf
heeft, en
- te doordringen van de waarde van zichzelf, van openstaan voor anderen, van kennis van
wetenschap en techniek en van deelname aan cultuur en maatschappij.
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Op basis van bovenstaande is ook het schoolplan voor de periode 2015-2019 geschreven. Dit ligt ter
inzage bij de directie. Jaarlijks is er een operationeel jaarplan, dat is afgeleid van bovengenoemde
documenten. Deze specifieke, jaarlijkse onderwijskundige ontwikkelingen worden aan bovenstaande
doelstellingen getoetst. De beoogde ontwikkelingen voor het schooljaar 2017–2018 vindt u uitgewerkt
in hoofdstuk 3.8.

3. Schoolorganisatie

3.1 Verdeling in jaargroepen
De jaargroepen 1 t/m 8 zijn homogeen van samenstelling. De leerkracht kan zo alle tijd en aandacht
besteden aan die ene groep. Op de momenten dat de groep zelfstandig werkt, kan de leerkracht de
leerlingen begeleiden die extra aandacht nodig hebben.

3.2 Groepen 1
We kennen twee groepen voor de jongste kleuters. Het zijn kleine en gelijkwaardige groepen, die
beide ook fungeren als instroompunt voor jongste kleuters. Een van de criteria bij het samenstellen
van deze groepen is een goede verdeling van jongens en meisjes. Dit garandeert een evenwichtige
instroom van jonge leerlingen.

3.3 Kleutergroepen (algemeen)
Leren gebeurt vooral door spelen en vanuit de belevingswereld van het kind. De leerkracht sluit het
activiteitenaanbod daarop aan door middel van thematische opdrachten. Zo ontdekken, ontwikkelen
en ervaren de kinderen spelenderwijs tal van vaardigheden rondom de verschillende
vormingsgebieden.
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De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen, hoewel een aantal afspraken
over bijvoorbeeld klassenmanagement en differentiatie die in het kader van het project ‘Bouwen aan
een Adaptieve School’ (BAS) van enige jaren geleden zijn gemaakt ook in deze groepen gevolgd
worden, zodat een doorgaande lijn door de hele school gegarandeerd is.
Jongste en oudste kleuters zitten in verschillende groepen. Er is veel aandacht voor gewoontevorming
en regelmaat.
Een dag in de kleutergroepen begint met het bespreken van de dagplanner waarop is te zien welke
activiteiten op welk moment die dag aan bod komen. Zo leren de kinderen vooruitplannen én
terugkijken.
Voor de werkopdrachten maken we gebruik van een planbord. Er zijn diverse activiteiten waardoor
kleuters leren zelfstandig keuzes te maken en te leren plannen.
Halverwege de ochtend is er een moment om te eten en drinken. Daarna krijgen alle kinderen de
gelegenheid om lekker te bewegen. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden buiten, op het
kleuterplein, of binnen in het speellokaal.
Verder staan tal van andere activiteiten op het rooster, zoals muzikale vorming, bewegingsonderwijs,
dramatische expressie en schrijfonderwijs. Wereldoriëntatie is geïntegreerd in de dagelijks
aangeboden leerstof.
’s Middags wordt er onder meer gebruikgemaakt van de aanwezige speelhoeken en de computers. Dit
biedt de leerkrachten ook wat meer ruimte en tijd voor individuele hulp en instructie. In alle lokalen is
een gevarieerde, uitdagende leeromgeving aanwezig.

3.4 Groep 3 t/m 8
Over het algemeen gaan de leerlingen voor de pauze bij de vakken rekenen en taal na een klassikale
instructie zelf aan de slag met de verwerkingsopdrachten. De nadruk ligt hierbij op gedifferentieerde,
geleide instructie door de leraar. Deze instructie heeft een interactief karakter, waardoor de
betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot. Het belang van een effectieve instructie is evident,
evenals het oog voor verschillen tussen leerlingen: de ene leerling heeft behoefte aan een korte
instructie, terwijl een ander juist meer uitleg nodig heeft. Hieraan komt de leerkracht tegemoet in dit
IGDI-model: Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie.
’s Ochtends staan veelal de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) centraal, terwijl ‘s
middags de zaakvakken, gymnastiek en creatieve vakken aandacht krijgen.
De leerstof wordt voor een deel klassikaal aangeboden. Naast het doorwerken van deze klassikale
leerstof moeten de leerlingen zelfstandig taken uitvoeren. Zij leren zo dat zij zelf verantwoordelijk zijn
voor wat is afgesproken. Zelfstandig leren werken is erg belangrijk, maar ook vaak moeilijk voor
kinderen. Het vermogen om zelfstandig een taak uit te voeren wordt geleidelijk opgebouwd.
Na het voltooien van het BAS-project is het zelfstandig werken een geïntegreerd onderdeel van het
onderwijs op de ESV. De leerkracht legt uit, biedt hulp, observeert en begeleidt zo het lerende kind.
Kinderen leren ook om samen te werken. Dat kan bij uitstek op ons leerplein, in het hart van de
school. Hier staan onder meer groepstafels waar kinderen uit verschillende groepen aan de slag
kunnen.

3.5 Rooster, vakkenintegratie en leerplein
Alle lessen op de ESV beginnen om 8.30 uur en eindigen ’s middags om 14.00 uur. De groepen 1 t/m
3 hebben op zes vrijdagen geen les. Deze dagen staan in het jaaroverzicht vermeld.
Zoals wellicht uit deze schoolgids blijkt heeft de ESV een vol en ambitieus rooster. Al geruime tijd
werken directie, intern begeleider en team aan een meer efficiënte invulling van het rooster. Ons is
gebleken dat een clustering van vakken in de vorm van thematisch werken heel effectief is. Evenals
vorig jaar zullen we ook in het schooljaar 2017-2018 onze activiteiten in dit kader voortzetten en zien
7
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hoe we kunnen komen tot verdere vakkenintegratie. In het hoofdstuk Onderwijskundig beleid komen
we hier nader op terug.
Het leerplein, met de daarop geplaatste computers, groepstafels en bibliotheek, speelt een steeds
belangrijker rol in ons onderwijs. De groepen 3 tot en met 8 grenzen alle aan deze centrale ruimte,
zodat kinderen er te allen tijde gebruik van kunnen maken.

3.6 Het overblijven / de gezonde school
Alle kinderen van onze school blijven over. De lunchpauze bedraagt een half uur, van 12.00 uur tot
12.30 uur, en bestaat uit het gezamenlijk eten in de groep, met de groepsleerkracht, met aansluitend
een pauzemoment buiten, op het schoolplein. Kinderen spelen onder toezicht van onze medewerkers
(leerkrachten, directie, conciërge en/of onderwijsassistenten). We vinden het belangrijk dat kinderen
gezond eten. We vragen u om geen zoetigheid mee te geven, maar naast brood ook fruit mee te
geven. En in plaats van zoete drankjes is het goed om kinderen aan te leren dat – vooral – water en
vruchtensap gezonde dorstlessers zijn! We zullen hieraan aandacht besteden tijdens de lessen
gezondheidseducatie. Op de ESV nuttigen we het zogenaamde schoolfruit, dat door de EU ter
beschikking wordt gesteld. Ook zorgen we zelf voor vers fruit, zodat de kinderen drie keer per week
een stuk fruit op school krijgen aangeboden.
8.15 uur
inlooptijd
kleuters/
groepen 3 t/m
8 wachten op
het schoolplein

8.30 uur
start van de
lessen

10.15 uur
pauze

10.30 uur
Voortzetting
van de lessen

12.00 uur
lunchpauze

12.30 uur
start van de
middaglessen

14.00 uur
einde van de
schooldag

3.7 Buitenschoolse opvang, Kindcentrum, peuteropvang
De ESV heeft een bso-locatie op het eigen terrein. In samenwerking met kinderopvangorganisatie
‘Kinderdomein’ worden zowel voorschoolse als naschoolse opvang aangeboden. Deze sluit nauw aan
bij de visie en uitgangspunten van de ESV. Volg de link voor meer informatie:
https://www.esvkinderdomein.nl/
Onze school heeft intensieve contacten met gemeente, basisscholen, verenigingen en instellingen in
Enschede. Kinderen van de ESV worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een pakket van
naschoolse activiteiten. Onder de noemer ‘talentontwikkeling’ werken we samen met vele partners.
We streven naar de vorming van een integraal kindcentrum (IKC) in de nabije jaren. Een volgende
stap in dit proces was de start van peuteropvang (2-4 jarigen) vanaf augustus 2016. Deze is, evenals
de bso, op ons eigen terrein gehuisvest. De peuteropvang heeft een aparte, eigen speelgelegenheid
op het terrein van de school.
Voor meer informatie kijk op: www.esvkinderdomein.nl/locatie/enschedese-schoolverenigingpeuteropvang-peuterspeelzaal

3.8 Onderwijskundig beleid voor 2017-2018
Elk schooljaar werken we aan verwezenlijking van ons onderwijskundig beleid. Dit doen we op
planmatige wijze in de vorm van een jaarplan met realistische, meetbare doelen. Voor 2017-2018
staan de volgende onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op het programma:

3.8.1 Thematisch onderwijs, cultuureducatie en muziek
De ESV neemt deel aan het traject ‘Cultuureducatie met kwaliteit’, in Enschede ‘Culturage’ genaamd,
waarin de Enschedese culturele instellingen samenwerken met scholen om cultuureducatie met de
disciplines muziek(theater), beeldende kunst en erfgoed te verbinden met andere vakgebieden.
8
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Dit schooljaar hebben we een tweeledige doelstelling: tijdens themaweken komen de hierboven
genoemde disciplines geintegreerd aan de orde en daarnaast geven we extra impulsen aan ons
muziekonderwijs. In navolging van het vorige schooljaar hebben we voor de duur van drie jaar een
convenant met Kaliber Kunstenschool gesloten om het muziekonderwijs verder te versterken. Dit
wordt financieel mede mogelijk door een landelijke subsidie in het kader van de ‘Muziekimpuls’, die
aan de ESV is toegekend.
In alle groepen worden muzieklessen worden gegeven door docenten van Kaliber, waarop de
groepsleerkrachten hun vervolglessen baseren. Ook krijgen leerkrachten coaching op maat. Daarnaast
gaan we door met instrumenten-workshops voor de groepen 3, 4 en 5. Ook de bovenbouwgroepen
komen aan hun trekken met speciale workshops, zoals het werken met geluidstechniek.
Muziekschooldocenten kunnen ook ondersteunen bij de voorbereiding van musicals en het ESVTheater.
De themaweken staan vermeld in het jaaroverzicht. Voor de component ‘Wetenschap & Techniek’ zijn
we samenwerkingsverbanden aangegaan met Lego Education & Innovation Studio van Saxion
Hogeschool, FabLab Enschede en Universiteit Twente.

3.8.2 Doorgaande lijn in de onderbouw: differentiatie en speelleeromgeving
Het tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften (differentiëren op niveau) heeft in de
kleutergroepen met behulp van het programma ‘Onderbouwd’ vorm gekregen. De op school
aanwezige ontwikkelingsmaterialen zijn gekoppeld aan leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op het
beredeneerd aanbod voor de vakken taal, rekenen en (schrijf-)motoriek en daarmee kerndoeldekkend.
Voor de registratie hiervan gebruiken we ‘Onderbouwd Online’, dat efficiënt en effectief werkt: het
geeft meteen een duidelijk beeld (profiel) van de ontwikkeling van een kind. Het aantal
ontwikkelingsmaterialen is dit jaar uitgebreid.
Ook zijn we begonnen, onder begeleiding van een adviseur ‘Het jonge kind’ van Expertis, aan een
meerjarig traject om het werken in de kleutergroepen nog verder te ontwikkelen. Zo is er aandacht
besteed aan onder meer de uitdagende leeromgeving en het werken in de kleine groep. Dit laatste is
te vergelijken met de IGDI-werkwijze in hogere groepen, waarbij leerkrachten na de reguliere
instructie nog een verlengde uitleg geven aan kinderen die dat nodig hebben. Alle leerkrachten in de
groepen 1 en 2 kregen lesbezoeken en coaching. Op basis van de observaties en de
vervolggesprekken gaan de leerkrachten met opdrachten aan de slag in hun klas.
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3.8.3 Werken aan een veilig, positief schoolklimaat: Positive Behavior Support
(PBS)
Een veilig, warm schoolklimaat is voorwaarde voor het welbevinden van kinderen op school. Eenzelfde
pedagogische benadering in verschillende situaties, in en buiten de klassen, is daarbij essentieel. Om
dit te waarborgen en om de sociale vaardigheden van kinderen te vergroten volgen we met alle
geledingen binnen de ESV het meerjarige traject ‘School Wide Positive Behavior Support’.
Uitgangspunt is een positieve benadering van kinderen waarbij preventie centraal staat. Vanuit
basiswaarden en – normen leren we kinderen gewenst gedrag aan en bekrachtigen we dit gedrag
systematisch. Er is sprake van partnerschap met de ouders in dit gezamenlijk streven.
Het is belangrijk dat de kinderen weten welke gedragsverwachtingen we van hen hebben. Om dit
proces te ondersteunen geven we wekelijks gedragslessen in de groepen en zijn er pictogrammen in
de school die dit verbeelden. Een belangrijk onderdeel van PBS is data-analyse. We houden in het
digitale registratiesysteem SWIS de incidenten bij en analyseren deze met het PBS-team van onze
school, dat bestaat uit twee leerkrachten, intern begeleider, directeur en onze PBStrainer/schoolbegeleider, mevrouw Monique Baard van Picapedia. Na de afname van de
Schoolevaluatietoets (SET) voor PBS bleek dat de school goede stappen heeft gezet in de richting van
volledige certificering. Dat hopen we in de loop van komend schooljaar te bereiken.

3.8.4 Omgaan met verschillen in begaafdheid
Uiteraard heeft de school grote aandacht voor die kinderen bij wie problemen optreden in het volgen
van een ononderbroken leerlijn. Hen staat binnen het groepsverband veel ten dienste en daarnaast is
er de hulp van de remedial teacher en zorgleerkracht. Daarnaast hebben we veel aandacht voor
excellente/begaafde leerlingen. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 komen samen in De Denktank.
Zij gaan elke donderdag aan de slag met juf Petra Bunnik, in drie clusters: 3/4, 5/6 en 7/8. Ze werken
aan verschillende thema’s en presenteren de resultaten aan de andere leerlingen. Indien uw kind in
aanmerking komt voor deze groep wordt u hierover tijdig geïnformeeerd. Voor kinderen in groep 2 die
extra uitdaging nodig hebben, is er een leerkracht aangesteld die met hen op woensdagochtend werkt
met onder meer materialen uit de box ‘Levelspel’, uit de Levelwerk-reeks van Eduforce.
In 2017-2018 wordt het ESV-beleidsplan ‘Begaafdheid’ bijgesteld en uitgevoerd.

3.8.5 Opbrengstgericht werken en nieuwe methodes
Het ‘Kwaliteitsteam ESV’, bestaande uit directie, zorgcoördinator en adviseur van Expertis, analyseert
en evalueert de opbrengsten van de school. Dit team komt vier à vijf keer per jaar bijeen. Behalve de
opbrengsten van toetsen, etc. draagt het kwaliteitsteam zorg voor de borging van afspraken, maakt
verbeterplannen en afspraken voor professionalisering en coaching van leerkrachten.
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De afgelopen jaren zijn nieuwe leermethoden voor rekenen, taal, voortgezet technisch lezen, schrijven
en de zaakvakken ingevoerd. In 2017-2018 zijn aanvankelijk lezen/spellen en vvto-Engels aan de
beurt.

3.8.6 Vroeg Vreemdetalenonderwijs: vvto-Engels
De ESV heeft het ‘Early Bird’-keurmerk verworven en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van de
landelijke standaard voor vvto, zoals vastgesteld door het EP-NUFFIC. Daarin staan afspraken over de
omvang en de kwaliteit van het programma, zoals de hoeveelheid onderwijstijd die besteed wordt aan
Engels, de inrichting van een Engelstalige leeromgeving en bekwaamheidseisen van de leerkrachten.
Het aspect internationalisering krijgt veelal in de bovenbouw aandacht, evenals de integratie van
Engels met andere vakken en disciplines, het zogenaamde Content and Language Integrated
Learning, afgekort CLIL. Engels is dan niet meer een vak apart, maar wordt bijvoorbeeld gebruikt bij
het thematisch werken en om kinderen in staat te stellen te communiceren met leeftijdgenoten in
andere landen over bepaalde onderwerpen.
We hebben dit schooljaar een visitatie voor gevorderde scholen, de zgn. Kijkwijzer 3 van EarlyBird,
met goed gevolg doorlopen. Hierbij was toezicht vanuit EP-NUFFIC aanwezig.
Onze Engelstalige bibliotheek, ondergebracht op het leerplein, is de afgelopen jaren flink uitgebreid.
Ouders kunnen ook het komende jaar Engelstalige boeken en andere materialen aanschaffen tijdens
een Book Fair die we organiseren in samenwerking met uitgevers, waaronder Usborne Publishers.
Onze methode ’Backpack’ is aan vervanging toe; we zijn op zoek naar een nieuwe, die we in de loop
van het schooljaar hopen aan te schaffen.
Meer informatie over vvto vindt u in hoofdstuk 4.7.

3.8.7. Leren van en met elkaar / Lesson Study
Enige jaren geleden zijn we begonnen met het uitwerken en toepassen van de principes van de
professionele leergemeenschap, onder de noemer ‘Leren van en met elkaar’. Leerkrachten gingen bij
elkaar kijken in de les en gaven feedback, met het doel hun didactische kwaliteiten te verbeteren en
uit te breiden. Op deze wijze kun je veel leren van elkaar en doe je bovendien goede ideeën op! Na
een ‘vrije start’ kregen de bezoeken steeds vaker een thematisch karakter, bijvoorbeeld PBS,
begrijpend lezen, vvto-Engels en automatiseren.
Gaandeweg ontstond de behoefte om meer doelgericht te werk te gaan en ook samen lessen te
ontwerpen en voor te bereiden. We kwamen toen – via onze adviseur in het ESV-Kwaliteitsteam – in
aanraking met Lesson Study.
Lesson Study is een werkwijze, afkomstig uit Japan, waarbij leerkrachten door de ogen van leerlingen
een goed doordachte les ontwerpen. Lesson Study draagt bij aan een duurzame schoolontwikkeling
(Hattie, 2015). Bij Lesson Study ligt de focus op het leren van de leerlingen, waarbij een
onderzoekende houding van de leerkracht essentieel is. Tijdens de Lesson Study-cyclus wordt de
groep leerkrachten ondersteund en begeleid door twee procesbegeleiders van Expertis
Onderwijsadviseurs. Leerkrachten leren beter naar leerlingen te kijken en hun lessen aan te passen
aan behoeftes van de leerlingen. Lesson Study vindt plaats in teamverband en daarbij leren collega’s
van en met elkaar. We zijn hiermee in het afgelopen schooljaar gestart tijdens drie studiedagen. Dit
schooljaar zullen we hiermee doorgaan.

4. Verschillende vakgebieden

4.1 Rekenen/wiskunde
In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs aandacht besteed aan rekenvoorwaarden, waarbij wordt
gewerkt met ‘Onderbouwd’.
Onze school werkt met de nieuwste versie van ‘De wereld in getallen.’ De groepen 1 en 2 hebben het
kleuterpakket dat daarbij hoort; zo leren deze kinderen spelenderwijs rekenen. Het pakket sluit
volledig aan op de tussendoelen voor groep 1-2.
In de groepen 3 t/m 8 volgen we eveneens deze methode, die is opgebouwd volgens de zogenaamde
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is een weektaak voor
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zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. Voor alle groepen is goede digibord- en
oefensoftware voorhanden.

4.2 Nederlandse taal
In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. Ook hier speelt ‘Onderbouwd’ een
essentiële rol. We zorgen voor een goede aansluiting op de methode ‘Veilig leren lezen’, die in groep 3
wordt gebruikt. In het schooljaar 2017-2018 wordt de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen
ingevoerd. Deze voorziet nog beter in onderwijs op maat.
In Onderbouwd zijn leerlijnen uitgewerkt voor mondelinge taal, woordenschat, beginnende
geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de overige groepen werken we met de nieuwe versie van de methode ‘Taal Actief’.
Het taalonderwijs is veelomvattend. Behalve voor spelling en uitbreiding van de woordenschat is er
veel aandacht voor het verwoorden van gedachten en het luisteren naar anderen. Naast schriftelijk
taalwerk leren kinderen ook verhalen en gedichten schrijven (creatief schrijven) en spreekbeurten
houden.
Met dit laatste wordt begonnen in groep 5. In groep 8 moeten daarnaast ook boekverslagen worden
gemaakt en een project uitgevoerd dat vervolgens in de klas wordt besproken.

4.3 Lezen
Op de Enschedese Schoolvereniging is sprake van een duidelijke leescultuur. Naast de gebruikelijke
leesvormen wordt ook aandacht geschonken aan de leesbeleving. Lezen is behalve leerzaam ook
interessant én leuk!
Om het lezen te stimuleren is een goed gevulde schoolbibliotheek aanwezig die doorlopend van
nieuwe boeken wordt voorzien. Er is sprake van een goede samenwerking met de Openbare
Bibliotheek en ook aan de Kinderboekenweek schenken we veel aandacht.
Het voorbereidend lezen begint in groep 1. De kinderen leren lettergrepen en klanken onderscheiden
en letters herkennen. De map ‘Fonemisch bewustzijn’ is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Op de ESV wordt ruimschoots aandacht besteed aan voorlezen. Natuurlijk in de kleutergroepen, maar
zeker ook in de hogere groepen. Het is goed voor de ontwikkeling van de woordenschat,
taalbeheersing en fantasie, maar ook een fijn rustpunt in de schooldag. Bovendien is voorlezen een
goede manier om het lezen van boeken te promoten.
In groep 3 wordt gestart met het leren lezen. Wij gebruiken de methode ‘Veilig Leren Lezen’, nieuwe
versie (Kim). Om het technisch lezen te oefenen, vragen we ouders van groep 3 halverwege het
schooljaar om – aan het begin van de dag – leesgroepjes te begeleiden. Met de ontwikkeling van de
leestechniek en het technisch leren lezen gaan we door in de groepen 4 tot en met 7. Hiervoor
hebben we de methode ‘Estafette’.
In de groepen 3, 4 en 5 wordt ook aan niveaulezen gedaan. In groep 7 hebben alle kinderen leren
lezen tot en met AVI - niveau 9. (AVI: Analyse Van Individualiseringsvormen). Vanaf groep 3 wordt
aan stillezen gedaan. Dit wordt t/m groep 8 doorgezet. Kinderen lezen verschillende soorten teksten,
waaronder informatieve verhalen, tijdschriften, leeftijdsgebonden leesboeken, etc.
Vanaf groep 5 letten we ook op intonatie.
Het leesniveau wordt regelmatig getoetst en zonodig wordt actie ondernomen indien leerlingen onder
of boven het niveau presteren.
In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen en later op het
studerend lezen. Daarvoor gebruiken we vanaf groep 4 de methode ‘Nieuwsbegrip’. Elke week zijn er
via de website van Nieuwsbegrip nieuwe, actuele teksten voor diverse leeftijdsgroepen beschikbaar.
Met deze teksten en de bijbehorende opdrachten gaan de kinderen aan het werk.
Met ‘Nieuwsbegrip’ leren we de kinderen een aantal noodzakelijke leesstrategieën aan. Vervolgens
wordt de verworven kennis zo veel mogelijk toegepast. Ter aanvulling maken we gebruik van delen
van ‘Tussen de regels’, eveneens een methode voor begrijpend lezen.
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In de onder- en bovenbouw is een bibliotheek aanwezig. Op woensdagmorgen mogen de kinderen
een boek uitzoeken om mee naar huis te nemen. Bibliotheekouders helpen hen een keuze te maken
en verzorgen de uitleenregistratie.

4.4 Schrijven
In de kleutergroepen ontwikkelt een kind de fijne motoriek door knippen, prikken, scheuren en
plakken, om zo steeds verfijnder te kunnen werken. In onze school gebruiken we de methode
‘Pennenstreken’.
Het proces om de motoriek te verfijnen en soepel te leren schrijven loopt door in het aanvankelijk
schrijven in groep 3. ‘Pennenstreken kent een goede koppeling met onze taal-leesmethode ‘Veilig
Leren Lezen’. In groep 3 leren de leerlingen de letters aan elkaar te schrijven. In groep 4 worden de
hoofdletters aangeleerd.
In de beginjaren besteden we veel aandacht aan de motoriek. Met muziek, rijmpjes, spelletjes en
fantasietekenen werken we aan een vloeiend handschrift. Grofmotorische bewegingen in de lucht en
op papier worden gecombineerd. We beginnen daarmee in de speelzaal, maar doen het ook tussen de
lessen door.
Zo leren de kinderen verschillende bewegingen ervaren tot ze deze volledig beheersen. Steeds
symmetrisch, met beide handen. Op die manier leren ze niet alleen in vloeiende bewegingen te
schrijven, maar wordt ook schrijfkramp voorkomen en kan iedereen weer even ‘los’ komen, zowel
lichamelijk als geestelijk.

4.5 Wereldoriëntatie
4.5.1 Algemeen
Onder wereldoriëntatie wordt verstaan: het begrijpen van de wereld om ons heen, zoals deze is en
deze was. Dus: natuuronderwijs, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Tot en met groep 4
richten wij ons op de directe leefomgeving en belevingswereld van het kind: wat gebeurt er allemaal
om ons heen, wat is dat en hoe komt dat?
In de groepen 3 en 4 wordt thematisch gewerkt, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de
thema’s uit ‘Huisje, boompje, beestje’. In groep 3 zijn hierbij door de leerkracht werkbladen gemaakt.
Ook zijn er verbindingen met de thema’s van ‘Veilig leren lezen’.
In de groepen 5 tot en met 8 werken we met de methodes: ‘Naut’ (natuur en techniek), ‘Meander’
(aardrijkskunde) en ‘Brandaan’ (geschiedenis). Het voordeel van deze methodes is dat er veel
dwarsverbanden zijn en dat ze op een gelijke wijze zijn ingericht.
De ESV heeft verspreid over het jaar meerdere themaweken, waarbij door alle groepen aan hetzelfde
onderwerp wordt gewerkt. Aan het einde van een themaperiode vindt een tentoonstelling en/of
presentatie plaats.
4.5.2 Natuuronderwijs
Zoals hierboven vermeld hebben we in de groepen 5 tot en met 8 gekozen voor de methode ‘Naut’.
4.5.3 Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde wordt de methode ‘Meander’ gebruikt voor de groepen 5 t/m 8.
4.5.4 Geschiedenis
In de groepen 5 t/m 8 staat de methode ‘Brandaan’ centraal.
4.5.5 Geestelijke stromingen
In alle groepen bespreken we de betekenis van de christelijke feestdagen, waarbij ook joodse en
islamitische feestdagen aan de orde komen. In diverse hoofdstukken wordt in de nieuwe methodes
voor aardrijkskunde en geschiedenis aandacht geschonken aan de diverse geestelijke stromingen.
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4.5.6 (Wereld-)burgerschap en sociale integratie
In het Strategisch Beleidsplan en het Schoolplan staat: ‘de ESV is een cultuurschool en bereidt de
kinderen voor op goed burgerschap.’ Hiermee geeft de school aan dat zij daadwerkelijk inhoud wil
geven aan de opdracht die zij heeft: het bevorderen van actief burgerschap en de sociale integratie
van de leerlingen. Dit houdt in dat we leerlingen de kennis, houding en vaardigheden willen laten
verwerven die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze democratische samenleving. Op
deze wijze kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap, ze gaan zich
medeverantwoordelijk voelen, ze staan open voor verschillen, ze zullen bereid zijn democratisch
gedrag te vertonen, een mening kunnen vormen en kritisch kunnen omgaan met informatie. Hierbij
maken we gebruik van de ‘Canon voor Wereldburgerschap’, waarin begrippen als diversiteit, identiteit,
globalisering, mensenrechten en duuurzaamheid centraal staan.
Bovenstaande wordt in praktische zin geoefend door bijvoorbeeld extra voorstellingen van de
jaarlijkse kerstmusical (groep 7) te verzorgen in het wijkcentrum en in een verzorgingstehuis.
Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 houden maandelijkse schoonmaakacties in het achter de school
gelegen Ankrotbos, in samenwerking met Stadsdeelbeheer Noord.
Bij het betreden van het schoolplein valt de tegel met het lieveheersbeestje onmiddellijk op. De school
wil op deze wijze uiting geven aan de waarde die zij aan een geweldloze, tolerante omgeving hecht.
Bij goed burgerschap behoort ook een gedegen kennis van onze democratische samenleving. In de
lessen aardrijkskunde en geschiedenis wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Als school stimuleren wij dat de kinderen actief betrokken zijn bij de diverse sporttoernooien die voor
alle kinderen in de gemeente Enschede georganiseerd worden. We zien erop toe dat zij zich tijdens
deze toernooien sportief en respectvol gedragen en dat zij zowel goede winnaars als goede verliezers
kunnen zijn.
Het kennismaken met een moderne vreemde taal is in het kader van wereldburgerschap eveneens
essentieel. Op de ESV krijgen daarom alle kinderen lessen Vroeg Engels aangeboden (zie 4.7).
In Duitsland heeft de ESV een partnerschool: de Overbergschule in Gronau-Epe. Er zijn contacten op
zowel leerling- als leerkrachtniveau. Mede in het kader van de internationalisering nemen we dit
schooljaar deel aan ‘eTwinning’. Dit is een gemeenschap voor scholen in Europa, waarbij leerkrachten
en klassen virtueel met elkaar in contact komen en gezamenlijk projecten kunnen opzetten.
Onze school is ‘Duurzame School’ in wording: wij zijn pilotschool in het gemeentelijke en provinciale
initiatief ‘Project E’, met als ambitie ‘scholen C02-neutraal’.
Hieronder in het kort onze opvatting over Wereldburgerschap (dia uit presentatie tijdens de Algemene
Ledenvergadering 2016):

4.6 Expressie en cultuureducatie (‘Culturage’)
Beeldende vorming houdt meer in dan expressief bezig zijn en het aanleren van technieken. De
leerlingen leren niet alleen iets te maken, maar kijken ook naar werkstukken van anderen en naar
officiële kunst.
De kleutergroepen zijn dagelijks bezig met handvaardigheid. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen
minimaal eenmaal per week handvaardigheid. Ze leren omgaan met allerlei materialen en
gereedschappen. Naast handvaardigheidslessen worden er ook tekenlessen gegeven.
In samenwerking met Concordia Kunst & Cultuur is er ook voor dit schooljaar een creatief lespakket
samengesteld, aan de hand van het zogenaamde Kunstmenu.
14

Schoolgids Enschedese Schoolvereniging 2017-2018

Juf Martine Kroon en juf Mascha Pongers zijn onze gecertificeerde coördinatoren cultuureducatie.
De ESV participeert in het traject ‘Culturage - kunsteducatie met kwaliteit’, waarbij twaalf culturele
instellingen in Enschede zich verbinden aan evenzovele basisscholen. De bedoeling is om een
verbinding tussen kunsteducatie en kunstdisciplines met andere vakgebieden (basisvaardigheden en
zaakvakken) te realiseren. Ook het komende jaar gaan we dit doen door middel van schoolbrede
projectweken en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen voor cultuuronderwijs, waarbij we ons
primair richten op muziek. Hierbij krijgen we - naast ondersteuning vanuit Culturage – hulp
aangeboden door docenten van Kaliber Kunstenschool. Met deze organisatie zijn we een
samenwerkingsverband voor de komende drie schooljaren aangegaan. Dit houdt in dat in alle groepen
workshops door Kaliber-docenten worden verzorgd en dat de leerkrachten begeleiding op maat
krijgen. Docent Lotte Sieverink van Kaliber coördineert dit proces in samenwerking met onze eigen
cultuurcoördinatoren.
We houden u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.
4.7 VVTO-Engels
Op de ESV wordt aan alle kinderen een programma Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO-E)
aangeboden. Vroeg doelt op het feit, dat ons Engelstalig onderwijs begint in groep 1, dus vanaf 4jarige leeftijd.
Wekelijks nemen de kinderen deel aan Engelstalige lessen en activiteiten, waarbij de rode draad wordt
gevormd door een tweetal methoden. ‘Happy House’ (onderbouw) en ‘Backpack’ en ‘Back To Basics’
(bovenbouw). In eerstgenoemde methode staat op speelse wijze communiceren centraal, terwijl de
tweede en derde ook de formele aspecten van de Engelse taal (grammatica, creatief schrijven, etc.)
ruim aandacht geven. De leergangen volgen het principe ‘topic based language learning’ waarbij aan
de hand van thema’s de vreemde taal een betekenisvolle context krijgt. Het leren van Engels gaat
hierdoor spelenderwijs. Plezier is belangrijk. Veelal maken de leerkrachten gebruik van
prentenboeken, spelletjes, liedjes enzovoorts.
In het schooljaar 2017-2018 gaan de groepen 7 en 8 ook gebruik maken van ‘Newswise’, een
Engelstalige versie van ‘Nieuwsbegrip’. Met behulp van actuele teksten gaan de leerlingen aan de slag
met ‘comprehensive reading’.
In de groepen 1 tot en met 6 krijgen de kinderen les van een ‘native speaker’, een leerkracht die het
Engels als moedertaal heeft. Dit is belangrijk om de basis te leggen voor een juiste uitspraak en een
goede grammatica. Naast de lessen van de native speaker geven de groepsleerkrachten ook Engels.
Alle leerkrachten van de ESV hebben een uitgebreide nascholingscursus op het gebied van Engelse
taalvaardigheid, het gebruik van ‘Classroom English’ en didactiek gevolgd. De cursus is door allen
succesvol afgesloten met een examen, waarna een Europees gestandaardiseerd certificaat is
ontvangen. Hiermee voldoet ons team aan de eisen die worden gesteld aan leerkrachten die een
vreemde taal in de basisschool onderwijzen. Behalve het klassikale Engels is er ook aandacht voor
Engels op maat: de native speaker verzorgt ook een leesgroep, zgn. Pull-out groups (voor meer
gevorderde leerlingen) en CLIL-lessen in de bovenbouw (toepassing en integratie van Engels in
andere vakgebieden).
De ESV heeft zich aangesloten bij het netwerk van ‘Early Bird’ Rotterdam, dat op landelijk niveau een
groot aantal scholen bijstaat bij de invoering van Engels in het primair onderwijs. Deze expertise,
gevoegd bij het reeds in de school aanwezige potentieel, staat garant voor verantwoord,
gecertificeerd vreemde talenonderwijs. Daarnaast zijn er contacten met het EP-Nuffic in Den Haag
voor ondersteuning op financieel gebied en nascholingsactiviteiten.
Via onze website houden we de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie
over Vroeg Engels kunt u een kijkje nemen op www.earlybirdie.nl
Enige jaren geleden zijn we gecertificeerd en mogen we ons Earlybirdschool noemen. Als eerste
school in Oost-Nederland. We voldoen daarmee aan de nationale standaard voor vroeg
vreemdetalenonderwijs, zie ook: https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/talenonderwijs/vroegvreemdetalenonderwijs-vvto/vvto-engels
In november 2016 werd onze school weer bezocht voor een visitatie, de zogenaamde Kijkwijzer 3. We
hebben die dag overtuigend aangetoond dat ons programma nog ruimschoots voldoet aan de
EarlyBirdstandaard én landelijke vvto-eisen. Onze certificering werd dan ook met glans hernieuwd!

15

Schoolgids Enschedese Schoolvereniging 2017-2018

4.8 Bewegingsonderwijs: gymnastiek en yoga
Op de Enschedese Schoolvereniging krijgen de kinderen een degelijk pakket bewegingsonderwijs
aangeboden. We beschikken over een eigen gymzaal.
De kleutergroepen krijgen twee keer per week gymnastiekles van de vakleerkracht in het
gymnastieklokaal en één keer per week yoga in het speellokaal. Daarnaast hebben de kleuters hun
spellessen en spelen zij geregeld buiten. De overige groepen krijgen eveneens twee keer per week
gymnastiek van de vakleerkracht en ook yogales (het laatste echter in een iets lagere frequentie).
De gymnastieklessen worden gegeven volgens het vakwerkplan ‘Bewegingsonderwijs gemeente
Enschede’. De gymkleren moeten op school aanwezig zijn. De school stelt eenmalig een gymtas ter
beschikking. Men wordt verzocht de gymkleding wekelijks te wassen en te controleren. Dit geldt voor
alle groepen.
Voor de lestijden van gym en yoga zie hoofdstuk 18 achter in de schoolgids.
Met onze gymnastiek- en yogalessen overstijgen wij ruimschoots de voorwaarden die de overheid ons
hiertoe heeft gesteld. Onze school is hierin uniek. De ESV heeft twee vakleerkrachten in dienst: juf
Evelyn van Doorn en juf Sanne Levink.
Naast de hierboven genoemde bewegingslessen neemt de ESV ook deel aan de diverse gemeentelijke
sporttoernooien en organiseren we jaarlijks een eigen schoolhandbaltoernooi en een sportdag.
Sinds ruim 15 jaren wordt er op de ESV in alle groepen yogales gegeven. Het is een methode om
kinderen bewust te laten worden van hun lichaam en geest. Kinderen ontwikkelen bij yoga een groter
zelfbewustzijn, waardoor hun zelfvertrouwen wordt vergroot. Tevens ervaren zij de effecten in hun
lichaam van de ademhaling, de (ont)spanning, het stilzitten en het ‘dagdromen’. Ook hier maken we
gebruik van een vakleerkracht: juf Renée Ophuis is erkende kinderyogadocent.

4.9 Muzikale vorming in samenwerking met Kaliber Kunstenschool
We gebruiken voor alle groepen de methode ‘Muziek moet je doen’, waarbij de kinderen luisterend,
spelend en zingend van muziek genieten. Ze leren de eerste beginselen van de taal van muziek en
ontdekken hun muzikale mogelijkheden. Ook maken ze kennis met muziek uit andere landen.
Traditioneel wordt er bij ons op school veel gezongen. Zo is er elk jaar een afscheidsmusical in groep
8 en een kerstmusical in groep 7. Verder heerst er op school een cultuur waarbinnen ook voor
klassieke muziek voldoende ruimte is. In groep 4 krijgen de kinderen het hele jaar les van een docent
muziek van Kaliber Kunstenschool. Ook in alle andere groepen maken we gebruik van de diensten van
Kaliber, onder andere bij het lesgeven en de training/coaching van onze teamleden. Zie ook hoofdstuk
3.8 en 4.6.

4.10 Verkeer
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode “Wijzer door het verkeer”. De methode gaat uit van de leefen ervaringswereld van de kinderen en is vooral gericht op het gedrag van de leerlingen als
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verkeersdeelnemer. Groep 8 doet mee aan het theoretische en praktische verkeersexamen. We
nemen ook deel aan verkeersprojecten van Veilig Verkeer Nederland en ANWB. Hiervan is ‘Streetwise’
een goed voorbeeld. Dit is een praktisch en enerverend verkeerseducatie-programma voor kinderen
op de basisschool. Voorop staat dat we kinderen verkeersvaardig en zelfredzaam willen maken.

4.11 Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kinderen huiswerk. De tijd die zij hieraan moeten besteden wordt
geleidelijk opgebouwd. Het leren plannen staat hierin centraal. Kinderen leren hierdoor
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
Kortom: hun organisatorische vermogens worden ontwikkeld. Het leren leren is een belangrijke
vaardigheid!

4.12 Wetenschap en techniek
Het leergebied Techniek is al jaren een vast onderdeel van ons leerprogramma. Daartoe wordt onder
meer gebruik gemaakt van de zogenaamde Techniektorens. Dit zijn grote, gekleurde kasten waarin
materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zitten voor ten minste 80 technieklessen voor de groepen 1
tot en met 8. Daarnaast beschikt de ESV over twee 3D-printers.
In het schooljaar 2017-2018 zullen de technieklessen voor de groepen 1 tot en met 4 gegeven worden
tijdens de techniekweken die u in hoofdstuk 11 vermeld ziet. De groepen 5 tot en met 8 nemen deel
aan het 4-jarige traject in samenwerking met de Lego Education & Innovation Studio van Saxion
Hogeschool, aangevuld met activiteiten vanuit het FabLab Enschede. De data van de Lego Studio
staan eveneens in het jaaroverzicht.
Ons techniekonderwijs voldoet aan de normen van de landelijke organisatie VTB-Pro
(Professionalisering wetenschap en techniek in het basisonderwijs), zo is gebleken na visitatie door de
VTB. Wetenschap en techniek wordt in toenemende mate gekoppeld aan taal/lezen en rekenen,
bijvoorbeeld via thema’s en projecten, en er is aandacht voor de meer begaafde leerling.
In de onderbouw is techniek gekoppeld aan thema’s en de methode ‘Onderbouwd’.
Een nieuwe ontwikkeling is de twee jaar geleden ingezette samenwerking van de ESV met de Lego
Education & Innovation Studio van Saxion Hogeschool en FabLab Enschede. Kinderen maken kennis
met onder meer programmeren en 3D-printen. Studenten van de UT hebben daarnaast geholpen met
de uitwerking en uitvoering van het vak techniek. Het doel is tweeledig: ondersteuning van de
leerkrachten en het opzetten en uitvoeren van workshops.

4.13 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Computers, tablets en smartphones nemen in het dagelijks leven een steeds belangrijker plaats in.
Ook bij het leren op school maken we gebruik van digitale apparatuur. Kleuters leren er al
spelenderwijs mee omgaan. Naast het leren werken met hardware (eigen vaardigheid) willen we
kinderen in de gelegenheid stellen ICT-middelen in te zetten bij het leren leren (studievaardigheden):
het opzoeken en verwerken van informatie, contact maken met anderen en samenwerken, plannen,
ontwerpen en presenteren. Naast deze educatieve en creatieve component is er het sociale aspect:
we maken onze leerlingen bewust van de kansen en gevaren die het digitale tijdperk met zich
meebrengt. Het is essentieel dat kinderen weten hoe je omgaat met internet, sociale media en je
eigen privacy. Dit scharen we onder de noemer ‘mediawijsheid’, een belangrijke component van ons
ICT-onderwijs.
Vanaf groep 3 gebruiken de leerlingen de computer als ondersteuning bij het leren lezen, taal,
rekenen en de zaakvakken. Alle groepen kunnen beschikken over computers die zijn aangesloten in
ons schoolnetwerk. Dit netwerk is afgeschermd en beveiligd, zodat kinderen slechts kunnen werken
met programma’s die wij verantwoord en van belang achten.
Leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 werken met laptops. In de overige klassen staan
werkstations. Op het leerplein zijn 15 werkstations beschikbaar.
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Ook zijn in school enkele iPads voor educatieve doeleinden.
In het schooljaar 2017-2018 wordt het ICT-netwerk geüpdatet. Er komen nieuwe werkstations en er
zijn chromebooks aangeschaft. Dit maakt het mogelijk om documenten snel en makkelijk te delen. Op
deze manier kunnen onze leerlingen werken aan de 21-eeuwse vaardigheden.
In alle klassen maken we gebruik van digitale schoolborden. Voor algemeen gebruik – op het
leerplein, in de plusgroep of in de hal – is er een verrijdbaar, extra groot digibord beschikbaar.
Voor snelle en effectieve communicatie met ouders (nieuwsbrieven, berichten, afspraken voor 10minutengesprekken) maken we gebruik van ‘DigiDuif’.
5. De leerkrachten

5.1 Groepsleerkrachten
De ESV biedt haar leerlingen goed onderricht, dat mogelijk gemaakt wordt door een vakkundig
onderwijsteam van groepsleerkrachten, klassenassistentes, vakleerkrachten, een remedial teacher en
een intern begeleider. De school heeft negen jaargroepen, waarvan drie kleutergroepen.
Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en). Voor enkele groepen is dat een fulltime leerkracht,
daarnaast zijn er deeltijdbanen. Op de ESV zijn geen combinatiegroepen.

5.2 Vakleerkrachten
Onze leerlingen hebben – behalve met groepsleerkrachten – ook te maken met twee vakleerkrachten
voor gymnastiek: juf Evelyn van Doorn en juf Sanne Levink.
Alle groepen krijgen twee keer per week les van hen in onze eigen gymzaal.
Alle kinderen krijgen ook yogales. De yogalessen worden gegeven door juf Renée Ophuis. Zij is
gespecialiseerd in kinderyoga. Voor de groepen 1 en 2 is dit één keer per week en voor de groepen 3
t/m 8 is dit één keer per 14 dagen.
Onze vakdocent Vroeg Engels is een native speaker: Miss Kathleen Moore. Zij geeft minimaal twee
keer per week lessen Engels in de groepen 1 en 2. In de overige groepen komt ze één keer per week.
Daarnaast werkt ze met groepjes kinderen die meer Engelstalige uitdaging nodig hebben: de ‘Pull-out
groups’, die converation lessons, comprehension en project work krijgen aangeboden. De resterende
lessen verzorgen de leerkrachten zelf. Zij hebben hiertoe een opleiding gevolgd.
Juf Petra Bunnik begeleidt – in nauw overleg met intern begeleider en directie – elke woensdag de
leerlingen die aan plusgroep ‘De denktank’ deelnemen. Zij is gespecialiseerd in het lesgeven aan
begaafde leerlingen, onder meer in het Leonardo-onderwijs.
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Juf Ilse van Aalst en juf Marlinde Kompanje zijn onze leerkrachten passend onderwijs. Zij begeleiden
individuele leerlingen. Zie ook hoofdstuk 6.2.

5.3 Zorgcoördinator, remedial teacher, maatschappelijk werk, logopedie en VVE
De zorgcoördinator of intern begeleider ondersteunt de leerkracht door zaken rond
leerlingenbegeleiding in de school te coördineren. Zij regelt onder meer de toetsen, interpreteert deze,
bespreekt handelings- en groepsplannen met de leerkrachten en onderhoudt contacten met
zorginstanties buiten school. Ze ondersteunt de directie bij het onderwijskundig beleid. Tevens
coördineert zij de programma’s voor de plusgroep.
De remedial teacher geeft individuele hulp aan kinderen, maar werkt ook met groepjes kinderen die
identieke problemen hebben. Haar hulp is er op gericht om een hiaat in kennis of vaardigheden te
verhelpen.
De taken van zorgcoördinator en remedial teacher worden door juf Trudy Amelink op maandag,
dinsdag, en donderdag ingevuld.
Zij legt ook de contacten tussen ouders en het Breedteteam, bestaande uit een maatschappelijk
werker, de schoolverpleegkundige, een orthopedagoog en de intern begeleider van onze school.
Tijdens de bijeenkomsten van het Breedteteam worden handvatten en adviezen gegeven voor de
begeleiding van leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Zowel ouders als leerkrachten kunnen
kinderen ‘inbrengen’ via de intern begeleider.
Daarnaast houdt de maatschappelijk werkster, Tanja Kroep, tien keer per jaar spreekuur op school.
Heeft u bijvoorbeeld vragen over het gedrag van uw kind en vindt u de stap naar een hulpinstantie
ook weer niet nodig of te groot, dan kunt u bij haar terecht.
De data van de spreekuren staan vermeld in het jaaroverzicht in hoofdstuk 11.
Afspraken kunt u via Trudy Amelink maken.
VVE betekent vroeg- en voorschoolse educatie. Sinds maart 2011 wordt bij 4-jarige kinderen, die door
het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben gekregen, de taalontwikkeling bekeken. Ouders van
deze kinderen krijgen via school een toestemmingsformulier, waarop zij kunnen aangeven of zij
akkoord gaan met dit onderzoek. Door dit onderzoek krijgt school al vroeg informatie over de
taalontwikkeling van deze kinderen en kan direct bekeken worden of ze nog steeds extra hulp nodig
hebben voor het stimuleren van hun taalontwikkeling. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit extra
begeleiding in de klas, extra begeleiding buiten de klas, deelname aan een schakelklas of
logopedische begeleiding.
De testgegevens van alle kinderen worden bewaard in het integraal medisch dossier van het kind bij
de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Twente in Enschede. Aanmeldingsformulieren
van kinderen die op verzoek worden gescreend, worden in het archief van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg bewaard. De leerkrachten krijgen per kind een uitdraai van de resultaten van
de screening, mits ouders toestemming hebben gegeven voor het nabespreken met de leerkracht.
De GGD gaat met alle gegevens zorgvuldig om, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit
voorschrijft.
In groep 2 worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een algemeen lichamelijk
onderzoek. Dit in het kader van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente. In groep 7 vindt dit
onderzoek nogmaals plaats.

5.4 Onderwijsassistenten en verdere ondersteuning
De ESV heeft drie onderwijsassistenten: juf Agnes Krol, juf Vildan Ozceylanoglu en juf Myrthe Soer
zijn werkzaam als onderwijsassistente. Hun werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen bij
groepsactiviteiten. Zij begeleiden ook individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. Zij werken
onder de verantwoordelijkheid van de directie. Daarnaast heeft de school een administratief
medewerkster in de persoon van mevrouw Jacqueline de Deugd. Zij is altijd aanwezig op maandag-,
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend, alsmede enkele vrijdagochtenden.
Onze conciërge Ronald Knobbe is de gehele week aanwezig.
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5.5. Vervanging bij verlof en ziekte
In geval van ziekte of bijzonder verlof van een van de leerkrachten kan de school terugvallen op
enkele vaste invallers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Mobiliteitscentrum ObT, van het
Onderwijsbureau Twente in Borne.
Onze school hanteert een protocol voor vervanging van leerkrachten bij ziekte, zodat geen klassen
naar huis gestuurd hoeven te worden. Wel moeten we hierbij aantekenen dat het aanbod van
beschikbare leerkrachten voor vervanging steeds krapper wordt.
6. Zorg voor de leerlingen: passend onderwijs

6.1

Passend Onderwijs

6.1.1 Algemeen
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn
dat:
 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen
voor een passende plek, indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een
kind);
 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening samenwerken aan de integrale ondersteuning
aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kan worden
geregeld.
6.1.2 Samenwerkingsverband en subregio
Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen,
Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO. Dit
samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio’s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo,
Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). Onze
school valt onder subregio Enschede.
De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen in de omgeving
om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
6.1.3 Onderwijs, passend bij iedere leerling!
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste
op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. Ook de ESV heeft dit
gedaan. Ons profiel is te vinden op de website. Tevens ligt een exemplaar ter inzage in het kantoor
van de directeur.
Is onze school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio
gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt
er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat
opleveren, waardoor de leerling op de betreffende school niet langer begeleid kan worden, dan dient
de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn.
6.1.4 Speciaal (basis-) onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband.
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het
samenwerkingsverband of via de school.
6.1.5

Ten slotte
20

Schoolgids Enschedese Schoolvereniging 2017-2018

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en
vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate
informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl
kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend
Onderwijs.
Onze intern begeleider, Trudy Amelink, kan verdere vragen beantwoorden over Passend Onderwijs op
onze school.

6.2 Zorg voor álle leerlingen: in groepsverband en individueel
Onze school gaat ervan uit dat de ontwikkeling per kind verschilt. De leermiddelen en lesorganisatie
zijn zo gekozen dat we daarop kunnen inspelen. Elk kind mag en kan binnen de groep leren op zijn of
haar niveau en binnen redelijke grenzen. De gekozen methoden bieden hiertoe ook mogelijkheden
d.m.v. zowel herhalingsstof als verdiepings- of verrijkingsstof.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. De intern
begeleider speelt hierbij een cruciale rol.
Ook maken we gebruik van de mogelijkheid die de overheid ons biedt voor kinderen met verregaande
leer- en/of ontwikkelingsproblemen een leerlinggebonden budget te krijgen.
Verder besteden we speciale zorg aan kinderen met faalangst, extra drukke kinderen en leerlingen
met concentratie- en/ of motivatieproblemen.
De ESV kent een duidelijk, vastomlijnd beleid ten aanzien van (hoog-)begaafdheid. Op onze school
zijn veel leerlingen die bovengemiddeld presteren. Zonder meteen de kwalificatie ‘hoogbegaafd’ te
willen gebruiken, kunnen we stellen dat deze kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en
behoefte hebben aan extra uitdaging.
Deze uitdaging wordt binnen de eigen groep geboden door middel van verrijkingsstof of het
compacter aanbieden van de reguliere leerstof.
Om nog beter tegemoet te komen aan deze groep kinderen zijn er mogelijkheden tot deelname aan
plusgroep ‘De Denktank’. Het betreft een groep die veelal thematisch onderwijs krijgt. De Plusgroep
komt wekelijks bij elkaar, bestaat uit leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 en staat onder leiding
van juf Petra Bunnik. Voor groep 8 kennen we daarnaast een traject met cursussen en masterclasses
in samenwerking met het Bonhoeffer College en Het Stedelijk Lyceum. Ook krijgen we ondersteuning
vanuit de Universiteit Twente en EarlyBird Rotterdam bij de ontwikkeling van programma’s.
Een dag in de week, op woensdag, assisteert juf Marlinde Kompanje bij de leerlingenzorg. Zij werkt
met individuele en kleine groepjes leerlingen.
Voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben beschikken we op onze school over twee leerkrachten
die deze kinderen intensief begeleiden: juf Ilse van Aalst en juf Marlinde Kompanje. Zij verzorgen deze
begeleiding op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij zijn de leerkrachten passend onderwijs.
Een waardevol hulpmiddel om de diverse niveaus in een groep in kaart te brengen is het groepsplan.
Hierin geeft de leerkracht – in samenspraak met de intern begeleider – aan hoe alle kinderen
adequaat kunnen worden begeleid, zodat ze in staat worden gesteld een hoger niveau te bereiken.

6.3 Toetsen en evaluatie
De ESV stelt zich ten doel, leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden, daar waar dat binnen de
mogelijkheden ligt, te helpen. Alle leerlingen worden nauwlettend gevolgd in hun ontwikkelingen. De
groepsleerkrachten gebruiken daarvoor onder meer toetsen die bij de diverse methodes horen. De
intern begeleider zorgt ervoor dat de landelijk genormeerde toetsen worden afgenomen. De resultaten
worden besproken op een teamvergadering. In het CITO- Leerlingvolgsysteem houden wij vanaf
groep 1 de leervorderingen bij. Bovendien worden observaties genoteerd. Voor het signaleren van
begaafde leerlingen maken we gebruik van het SIDI-R Protocol en het Digitale Handelingsprotocol.
Het leerlingvolgsysteem is de basis voor de rapportage aan de ouders en voor suggesties van hulp
aan de leerlingen.
Bovendien kunnen we zo het onderwijsniveau goed volgen en waar nodig verbeteren.
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Ook de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind wordt genoteerd (SEO-leerlingvolgsysteem).
In hoofdstuk 17 van deze schoolgids staat het toetsoverzicht.

6.4 Het rapport
Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. In groep 1 is de
frequentie afhankelijk van het moment van instromen.
In het komende schooljaar zullen we de ouders minimaal drie keer uitnodigen voor een zogenaamd
tienminutengesprek.

6.5 Overgang naar het voortgezet onderwijs
Bij de toelating tot een school voor voortgezet onderwijs is een positief advies van de basisschool
noodzakelijk. In de periode dat de leerlingen bij ons op school zitten, wordt een leerlingdossier
aangelegd. In dit dossier bevinden zich gegevens over de ontwikkeling van het kind, resultaten en
uitslagen van de testen en de rapportkaarten.
Op een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen van groep 8 wordt de structuur van het
voortgezet onderwijs besproken. De leerlingen bezoeken samen met de leerkracht enkele scholen
voor voortgezet onderwijs.
Ook de open dagen van diverse scholen worden bezocht, hetzij individueel hetzij door de leerling met
de ouders.
In januari geeft de leerkracht van groep 8 in een persoonlijk gesprek met de ouders het advies welk
schooltype het meest geschikt wordt geacht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CITO
Leerlingvolgsysteem, de CITO Entreetoets uit groep 7 en de centrale, landelijke eindtoets primair
onderwijs. Laatstgenoemde vervangt de CITO Eindtoets en wordt afgenomen tussen 15 april en 15
mei.
Het advies van de school ten aanzien van de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw
kind is gebaseerd op leerprestaties (leerlingvolgsysteem), aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele
basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO,
een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing in het
voortgezet onderwijs. De eindtoets is dat niet, deze kan hooguit leiden tot een wijziging van het
advies, wanneer een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht. In het omgekeerde geval vindt
geen aanpassing van het advies plaats.
Ouders die het schooladvies niet willen volgen kunnen zich wenden tot de toelatingscommissie van de
school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Deze scholen hechten veel waarde aan het advies
van de basisschool, omdat de leerkracht van groep 8 ook informatie kan geven over werkhouding,
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de leerling.
De gemiddelde score van de Centrale Eindtoets bedroeg dit jaar (2017) 537. Dit is boven het landelijk
gemiddelde van 535.
Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 heeft onze school de volgende adviezen aan de
leerlingen van groep 8 (28 lln.) gegeven:






5
7
8
5
3

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

met
met
met
met
met

een
een
een
een
een

Gymnasium-advies;
VWO-advies;
HAVO-advies;
MAVO-advies;
VMBO-K advies.

7. Jaarlijkse activiteiten
 Eenmaal per jaar houden we in mei of juni een sport- en speldag voor de groepen 1 t/m 8. In
oktober of november organiseren we een ESV-handbaltoernooi voor de hoogste groepen, 6 tot en
met 8.
 Aan het einde van het laatste jaar op de ESV neemt groep 8 afscheid van school met een musical.
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 Groep 7 verzorgt jaarlijks een kerstmusical. Er is een optreden voor alle leerlingen van de school,
één voor ouders en grootouders en één voor ouderen met een beperking. Dit laatste optreden
wordt verzorgd in samenwerking met stichting De Zonnebloem.
 Wij vieren gezamenlijk het kerstfeest. Tijdens deze viering is er voor ouders een informele
kerstontmoeting in de stemmig aangeklede gymzaal. De ouders van groep 7 organiseren dit
ouderevenement.
 De kleuters en de leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan een dag op schoolreis.
 De groepen 5 t/m 8 gaan aan het eind van het schooljaar naar een meerdaags punter- en zeilkamp
in Giethoorn.
 Eind september gaat groep 8 op werkweek naar Vlieland. De kosten voor deze week – dit jaar
vastgesteld op €160 – worden niet uit het schoolgeld betaald, in tegenstelling tot het zeil- en
punterkamp in Giethoorn. De ouders maken dit bedrag over op de rekening van de school.
 Speciaal voor de ouders organiseren de groepsouders aan het begin van het jaar een koffieochtend
of -avond om elkaar beter te leren kennen.
 In de eerste weken van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van iedere groep.
 In juli, aan het einde van het schooljaar verschijnt het Jaarboek ESV. In 2017 was dat voor de 6e
keer.
 Bij toerbeurt verzorgen de groepen het ESV-Theater, een door alle kinderen van de groep
uitgevoerde, gevarieerde voorstelling. Hiervoor ontvangen de betreffende ouders een uitnodiging.
 Via de nieuwsbrief worden de ouders voortdurend op de hoogte gehouden van de activiteiten die
er in de school plaatsvinden. Ook de website (www.esv-school.nl) geeft hierover de nodige
informatie. Daarnaast ontvangen ouders berichten via DigiDuif. Hiermee kunnen ook de afspraken
voor de 10-minutengesprekken worden ingepland. Nieuwsbrief, website en DigiDuif zijn daarmee
de officiële online informatiekanalen.
 Vlak voor Pasen gaan de kleuters en de leerlingen van groep 3 paaseieren zoeken in de omgeving
van de school.
 In diverse groepen wordt aandacht besteed aan dierendag, vader- en moederdag en de
Kinderboekenweek.
 Leerlingen uit de midden- en hoogste groepen kunnen deelnemen aan schooltoernooien voor
zwemmen, basketbal, voetbal, beeball (softbal), hockey en tafeltennis.
 Tijdens het schooljaar worden er educatieve uitstapjes ondernomen naar een museum, een
boerderij, de universiteit, een fabriek, het Muziekcentrum, de schouwburg, het park of het theater.
 Jaarlijks wordt er een Koningsdag met Koningsontbijt en kleedjesmarkt georganiseerd.
 Tevens zijn er incidenteel activiteiten met de partnerschool in Gronau-Epe.
 In de laatste schoolweek krijgen alle leerlingen op dinsdag een eindejaarslunch (‘knakworstdag’)
aangeboden. De ouders van groep 6 zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.
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8. Contacten ouders en informatievoorziening

8.1 Algemeen
Naast het informele contact tussen school en ouders zijn er formele contactmomenten:
 het intakegesprek met de leerkracht van groep 1, bij de start van uw kind op onze school;
 het incidentele of met een zekere regelmaat geplande gesprek tussen leerkracht en ouder op
verzoek van een van beiden;
 het gesprek van de leerkracht van groep 8 met de ouders om te bespreken wat de mogelijkheden
zijn van het kind in het voortgezet onderwijs;
 de gesprekken naar aanleiding van de beide rapporten en de tussentijdse evaluatiegesprekken;
 de informatieavonden, waarop de leerkrachten de werkwijze en de activiteiten van de groepen
toelichten en eventueel materiaal tonen;
 schriftelijke berichten aan ouders, waaronder de nieuwsbrief, die digitaal worden verspreid via en
tevens gepubliceerd worden op de schoolwebsite. Sinds vorig jaar verloopt de schriftelijke
communicatie met de ouders via het digitale informatiesysteem ‘DigiDuif’. Dit levert een directe,
effectieve en kostenbesparende communicatie op.
Ouders worden verder uitgenodigd:
 zich in te zetten tijdens techniekmiddagen en het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek.
 te helpen bij activiteiten zoals verjaardag leerkracht, Sinterklaas- en kerstviering, paasviering,
schoolreisjes en sportdagen.
 als (groeps-)ouder de leerkracht te assisteren bij excursies, één of meerdaagse schoolreisjes en de
gezamenlijke kerstviering.
 de leerkrachten te helpen bij het niveaulezen, lessen creatieve vorming en techniek.
 zitting te nemen in de medezeggenschapsraad, de groepsoudercommissie, de commissie van
toezicht of het bestuur van de Enschedese Schoolvereniging.
 de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Ouders kunnen via de groepsleerkracht of de leden van de groepsoudercommissie laten weten dat ze
interesse hebben in ouderactiviteiten.
8.2 De groepsoudercommissie
De groepsoudercommissie (GOC) is opgericht om het contact tussen ouders en groepsleerkrachten te
vergroten. De GOC bestaat uit ongeveer zestien ouders, twee per jaargroep. Zij zijn de groepsouders.
Zij organiseren de koffieochtend of -avond en helpen bij het organiseren van sociale en educatieve
activiteiten van de groep die zij vertegenwoordigen.
Elk jaar wordt één groepsouder vervangen, zodat men hooguit twee jaar achter elkaar deze functie
bekleedt. Indien meerdere ouders interesse hebben voor het groepsouderschap wordt er geloot. De
namen van de GOC-ouders voor dit schooljaar vindt u in hoofdstuk 15.
De vergaderdata worden in augustus vastgesteld.

8.3 De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft als taak te waken over de goede gang van zaken op school, zowel
op organisatorisch als onderwijskundig gebied. Dit houdt in dat de MR alle aangelegenheden de
school betreffende ter sprake kan brengen. Voor veranderingen op bovengenoemde punten wordt de
MR om advies of instemming gevraagd door het bestuur. De MR is samengesteld uit drie ouders en
drie leerkrachten, die in principe voor twee jaar lid blijven. Tweejaarlijks dienen nieuwe leden te
worden gekozen via verkiezingen.
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8.4 Klachtenregeling
Voor het oplossen van conflicten tussen ouders en leerkrachten kennen wij de volgende procedure:
 eerst praat de betrokkene met de groepsleerkracht;
 dan vindt eventueel overleg plaats met de GOC-ouder;
 daarna eventueel overleg met de directie;
 vervolgens kan men nog in overleg treden met het bestuur.
Voor groepsoverstijgende conflicten kan men zich tot directie en/of bestuur wenden. Mocht een en
ander niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan men zich nog wenden tot de Landelijke
Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (LKC-VBS). Het adres van deze commissie
is Postbus 95572, 2509 CN Den Haag. Bij deze commissie is het klachtenreglement verkrijgbaar.

8.5 Contactpersonen ongewenste intimiteiten
Indien er sprake is van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie en/of geweld, kunnen
personeelsleden, ouders of verzorgers van leerlingen een klacht indienen. Op de ESV zijn Trudy
Amelink en Harmen Lucas als contactpersonen aangewezen. Zij horen het probleem in eerste instantie
aan, begeleiden de betreffende(n) en kunnen eventueel verwijzen naar een vertrouwenspersoon.

8.6 Website ESV, privacy en SOS-formulier
De school heeft een website met actuele informatie. Het adres is www.esv-school.nl
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op een foto op deze website is afgebeeld, dan
verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de directeur. Dit kan overigens ook op het SOS-formulier
worden aangegeven. Elk schooljaar krijgen ouders het verzoek dit formulier in te vullen, zodat wij
beschikken over actuele gegevens die we in geval van calamiteiten kunnen gebruiken.
Privacy
Op de ESV werken we met persoonsgegevens van en over kinderen. Dat gebeurt voor administratieve
doeleinden, maar ook in lessen en digitaal lesmateriaal. Zo krijgen onze kinderen via Basispoort
toegang tot online programma’s als De Wereld in Getallen, Ambrasoft en Taal Actief.
Scholen zijn juridisch verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle persoonsgegevens. Dit is onder
meer geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
Om de privacy te beschermen worden er GEEN persoonlijke gegevens als telefoonnummers en
adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de
website geplaatst en zonder enige vorm van toestemming aan derden verspreid.
Indien ouders (verzorgers) het niet op prijs stellen dat hun kind op foto’s voorkomt, dan wel met
projecten of (groeps)activiteiten op de website verschijnt, verzoeken wij hen dat aan de directie
kenbaar te maken.
Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, nadat het kind de school heeft verlaten.

8.7 Nieuwsbrief en DigiDuif
De ouders en kinderen worden via de nieuwsbrief, die elke drie weken verschijnt, geïnformeerd over
actuele zaken de school betreffende. Indien nodig verschijnt de nieuwsbrief wekelijks. De nieuwsbrief
wordt in digitale vorm verspreid via DigiDuif en is tevens te vinden op de schoolwebsite. Ook worden
korte nieuwsflitsen en berichten, van belang voor de ouders, via DigiDuif verzonden. Afspraken voor
rapportavonden worden eveneens via dit medium gemaakt. Dit werkt bijzonder doeltreffend.
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9. Algemene regels

9.1 Ouderbijdrage
De ouderbijdragen vormen een substantiële aanvulling op de steeds lager wordende subsidies van de
overheid. Dankzij de ouderbijdragen kan de Enschedese Schoolvereniging de - ook door de leden gewenste kwaliteit van het onderwijs handhaven. Door deze bijdrage is er financiële ruimte voor een
extra groep 1, vakleerkrachten gymnastiek, VVTO-Engels en yoga, een remedial teacher, alsmede een
goed onderhouden gebouw met een ruim schoolplein en voldoende speeltoestellen. Ook de
schoolreisjes van groep 1 t/m 3, het verblijf in Giethoorn voor de groepen 4 tot en met 8, excursies,
vieringen (o.a. St. Nicolaas), de aanschaf van een vulpen in groep 3 en de luizencape worden hiervan
betaald.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is als volgt vastgesteld:
Contributie:

€ 50

Ouderbijdrage:
a. 1e leerling groep 3 t/m 8
b. 2e leerling groep 3 t/m 8
c. 3e leerling groep 3 t/m 8
d. 1e leerling groep 0 t/m 2
e. 2e leerling groep 0 t/m 2
f. 3e leerling groep 0 t/m 2

€
€
€
€
€
€

Administratiekosten:

€ 25

519
259
130
318
159
79

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Met
ingang van 1 augustus 1998 is de vrijwilligheid van de ouderbijdrage bij wet vastgelegd. Op de
website van de inspectie van het onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) vindt u hier meer informatie
over. Elk lid wordt verzocht kennis te nemen van het Reglement Ouderbijdrage en dit door
ondertekening te aanvaarden. Hiermee geven leden aan bereid te zijn de ouderbijdrage te betalen. In
de bijlagen treft u een nadere toelichting aan, alsmede de modelovereenkomst en het reglement
ouderbijdrage van onze vereniging.
Voor meer kinderen uit een gezin geldt een reductiepercentage. Het eerste kind is het kind dat als
eerste op school zit. Dit hoeft niet automatisch het oudste kind te zijn.
Een eventuele vermindering van de ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van beide
ouders. Wel wordt dan verwacht dat de stukken getoond worden waaruit het belastbare inkomen
blijkt. Mocht een leerling de school tijdens het schooljaar verlaten, dan worden ouderbijdrage noch
contributie gerestitueerd.

9.2 Sponsoring
Sponsoring verruimt de mogelijkheden, maar enige terughoudendheid is op z’n plaats. Voor zover het
in overeenstemming is met de doelstellingen van de school en het ten goede komt aan de kwaliteit
van het onderwijs, maken we er dan ook selectief gebruik van. Er is een beleid ontwikkeld waarbij we
ons conformeren aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring
2002’.
We zien erop toe, dat de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de school door deze sponsoring niet in gevaar komen. Verder
moet sponsoring in overeenstemming zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie
de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs en bovendien mag de
school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) komen te verkeren.
In de praktijk komt het erop neer, dat op de website van de school en in de schoolkrant enkele
reclame-uitingen geplaatst zijn. Deze zijn voorbehouden aan ondernemers die als ouder of oud-ouder
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een natuurlijke relatie met de school hebben. Bij bijzondere evenementen, zoals kunstprojecten en
andere projectmatige schoolactiviteiten, maken we ook gebruik van sponsoring.

9.3 Inschrijving en groepsgrootte
De Enschedese Schoolvereniging hanteert een maximum aantal leerlingen van 28 per
groep. Deze regel wordt stringent gehanteerd. Van dit maximum aantal kan alleen in bijzondere
gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld bij zittenblijven of versnellen, of bij een gezin dat van
buitenaf komt en zich met meerdere kinderen aanmeldt. In dat laatste geval kan het gebeuren dat er
in een of meer klassen wel plek is (minder dan 28 kinderen), maar een of meer groepen eigenlijk aan
al hun maximum van 28 zitten (broertje-zusjeregeling). In die gevallen kan een klas maximaal uit 30
kinderen komen te bestaan, maar alleen als directie en team menen dat dit niet ten koste gaat van
het pedagogisch klimaat in de betreffende groep.
Aangezien de belangstelling voor de ESV al jarenlang groot is, is het raadzaam om een kind zo vroeg
mogelijk in te schrijven. Voor een kennismakingsgesprek kan een afspraak met de directie worden
gemaakt. Als u besluit uw kind te laten inschrijven, dan ontvangt u het aanmeldingsformulier.
Wanneer u dit formulier retourneert, krijgt u een bericht van ontvangst. Hierin staat vermeld of uw
kind op de plaatsingslijst c.q. wachtlijst wordt geplaatst.
Voor de kleuters van de beide groepen 1 bestaat de mogelijkheid om een aantal keren op school “mee
te draaien” voordat zij vier jaar worden. Ditzelfde geldt ook voor nieuwe leerlingen in hogere groepen.
U kunt met de desbetreffende leerkracht hierover contact opnemen.

9.4 Ziekteverzuim
Als een kind ziek is en niet naar school kan, dient u dit vóór schooltijd te melden. Dit kan telefonisch
of (bij voorkeur) door middel van een bericht via DigiDuif. Melding per email (info@esv-school.nl) is
ook mogelijk mits tijdig – uiterlijk 8.00 uur – verzonden.
Als een leerling afwezig is zonder bericht, wordt u zo spoedig mogelijk na het begin van de les gebeld
om te checken wat er aan de hand is.

9.5 Registratie absentie
Dagelijks wordt precies bijgehouden wie er die dag niet op school is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim
neemt de directeur contact op met de ouders en met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Enschede.

9.6 Verlof buiten de schoolvakanties
Het schoolvakantierooster wordt strikt gehanteerd: leerlingen krijgen in principe alleen vrij op de door
school toegekende vrije dagen. Volgens de wettelijke normen mag de school in enkele
uitzonderingsgevallen wel buitengewoon verlof verlenen. Dit geldt o.a. voor bijzondere
familieomstandigheden, zoals een huwelijk, jubileum of sterfgeval. Verzoeken om extra vrije dagen
moeten, indien mogelijk, veertien dagen van tevoren schriftelijk bij de directie worden ingediend.
Verzoeken om extra vakantie worden meestal niet gehonoreerd. Indien er twijfel bestaat of extra
verlof geoorloofd is, zal advies worden ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. Dit advies is bindend.
Indien op een verzoek positief wordt beslist, geldt een dergelijke beslissing uitsluitend voor het
betreffende jaar. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend voor een volgend jaar. Voor de
volledige verlofregeling zie hoofdstuk 21.

9.7 Algemene gedragsregels ESV
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Wij willen op school een sfeer scheppen waarin alle betrokkenen (leerlingen, ouders en personeel)
zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.
Uitgangspunten van het pedagogische denken en handelen staan omschreven in de volgende vijf
hoofdregels, de zogenaamde vijfsterrenregels:







Wij zijn vriendelijk en beleefd
Wij vinden dat iedereen gewoon “anders” mag zijn
Wij zijn zuinig op de spullen van onszelf, de ander en de school
Wij horen meer als we luisteren
Wij houden rekening met elkaar

Deze regels sluiten nauw aan bij de drie basiswaarden van PBS in onze school: Respect,
Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Hierop zijn onze gedragsverwachtingen gebaseerd, die we alle
kinderen aanleren.

9.8 Regels in de klas
Naast bovenstaande algemene regels kent de school ook een aantal specifieke groepsregels die aan
deze algemene regels ontleend zijn. De leerkracht bespreekt deze met haar of zijn leerlingen en ziet
erop toe dat ze in acht genomen worden. Ook hier vormt PBS de rode draad.

9.9 Regels buiten de klas
Het bovenstaande geldt eveneens voor de regels die gelden op het schoolplein, de gangen, het
gymnastieklokaal, de kleedkamers, het trapveld, enzovoorts. Ook deze worden regelmatig met de
leerlingen besproken en vormen een terugkerend thema in de gedragslessen van de groepen 1 tot en
met 8.
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10. Het gebouw
Het huidige schoolgebouw is in 1974 in gebruik genomen en onderging enkele jaren geleden een
ingrijpende renovatie.
Naast de kleuterlokalen, inclusief de speelzaal, beschikken wij over een volledig vernieuwd school- en
kleuterplein met nieuwe speeltoestellen. De speeltoestellen worden jaarlijks door een onafhankelijke
instantie gekeurd. Indien nodig volgt onmiddellijke reparatie. Onze conciërges verrichten maandelijks
een visuele controle van alle aanwezige speeltoestellen.
Door de aanwezigheid van een apart speelveld en een basketbalterrein is er ook voor balspelen
tijdens de (lunch)pauze voldoende ruimte.
We hebben bovendien de beschikking over een eigen gymnastieklokaal en een eigen inpandige
handenarbeidruimte (ons ESV-atelier). Het speellokaal is voornamelijk bestemd voor de
kleutergroepen, maar ook de overige groepen maken er bij de yogalessen gebruik van. Verder is het
door een handige paneelwandconstructie mogelijk van leerplein en speelzaal één ruimte te maken
waardoor grootschalige theatervoorstellingen tot de mogelijkheden behoren, zeker ook omdat we de
beschikking hebben over een mobiel podium.
Het centrale gedeelte van de school is het leerplein, waarover wij in diverse hoofdstukken al schreven
en dat een grote rol speelt in onze onderwijsvisie. Bij goed weer spelen de kleuters buiten, bij slecht
weer in het speellokaal.
Zoals reeds vermeld is de gymnastiekzaal en de naastgelegen ruimte vanaf oktober 2014 geschikt
gemaakt voor kinderopvang (o.a. bso). Sinds augustus 2016 wordt ook peuteropvang, voor de 2 tot
4-jarigen, aangeboden. Voor meer informatie: http://www.esvkinderdomein.nl/
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11.

Jaaroverzicht schooljaar 2017-2018

Augustus 2017
31: Team is op school
September 2017
01: Teamvergadering
04: Eerste schooldag
06: Verjaardag juf Annemie Kroeze
07: Teamvergadering (do)
13: Verjaardag Juf Petra Bunnik
19: Informatieavond voor alle groepen
20: studiedag
21: Overleg kwaliteitsteam
22: Vrije vrijdag groepen 1-3
26: bouwvergadering (di)
27: Verjaardag dhr. Miguel Martinez
27: Spreekuur maatschappelijk werk
27: Start Kinderpostzegelactie groep 7
Oktober 2017
01: Verjaardag Juf Mascha Pongers
04: Teamvergadering (di)
05: Dag van de leraar
04: Start kinderboekenweek
09: Overleg breedteteam
09: Start werkweek Vlieland groep 8
12: ESV Theater groepen 1
13: Einde werkweek Vlieland groep 8
15: Laatste dag kinderboekenweek
19: bouwvergadering (do)
19: Opening inschrijving tienminutengesprekken (digiduif)
21: Eerste dag hersftvakantie
29: Laatste dag herfstvakantie
31: Halloweenoptocht
November 2017
01: Spreekuur maatschappelijk werk
02: Teamvergadering (do) Lotte Sieverink
10: Vrije vrijdag groepen 1-3
13: Tienminutengesprekken
14: Tienminutengesprekken
14: Voorlichtingsavond groep 8
15: Verjaardag Mrs. Kathleen Moore
16: Overleg kwaliteitsteam
30

Schoolgids Enschedese Schoolvereniging 2017-2018

19: Verjaardag Juf Marlinde Kompanje
21: bouwvergadering (di)
22: studiedag
28: teamvergadering (di)
29: Spreekuur maatschappelijk werk

30: inpakavond (do)
December 2017
03: Verjaardag juf Claudia Neef
04: Verjaardag juf Nanda Brons
05: Sinterklaasviering; de kinderen hebben ’s middags vrij
08: Vrije vrijdag groepen 1-3
14: bouwvergadering (do)
19: teamvergadering (di)
20: Generale repetitie kerstmusical groep 7 (’s ochtends, ’s avonds ouders en grootouders)
21: Kerstontmoeting voor ouders/ Kerstviering voor kinderen
23: Eerste dag Kerstvakantie
24: Verjaardag juf Josée Bertelink
27: Schoolbasketbaltoernooi (groep 7/8)
28: Schoolbasketbaltoernooi (groep 7/8)

Januari 2018
07: Laatste dag kerstvakantie
08: Eerste schooldag in 2018
09: Teamvergadering (di)
10: Verjaardag dhr. Ronald Knobbe
10: Spreekuur maatschappelijk werk
18: bouwvergadering (do)
19: Opening inschrijving tienminutengesprekken (digiduif)
24: Studiedag
Februari 2018
01: Teamvergadering (do)
02: Rapporten mee
05: Overleg breedteteam
07: Spreekuur maatschappelijk werk
07: Schoolschaaktoernooi (groepen 3/8)
07: Tienminutengesprekken
08: Tienminutengesprekken
13: bouwvergadering (di)
16: Verjaardag juf Agnes Krol
24: Eerste dag krokusvakantie
Maart 2018
03: Verjaardag juf Vildan Ozceylanoglu
04: Laatste dag krokusvakantie
06: Verjaardag juf Tamara Scheer
06: Teamvergadering (di)
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07: Spreekuur maatschappelijk werk
07: Schooltafeltennistoernooi (groepen 5 t/m 8)
09: Vrije vrijdag groepen 1-3
12: Verjaardag juf Renée Ophuis
13: studiedag (di)
14: Schooltafeltennistoernooi (groep 5 t/m 8)
15: Overleg kwaliteitsteam
28: teamvergadering (di)
29: Schoolvoetbaltoernooi ( groep 7/8)
30: Goede vrijdag (leerlingen niet vrij)
April 2018
04: Spreekuur maatschappelijk werk
05: bouwvergadering (do)
05: Schoolvoetbaltoernooi ( groep 7/8)
08: Verjaardag juf Martine van Uhm
12: Schoolvoetbaltoernooi ( groep 7/8)
16: Verjaardag juf Liz van der Heijden
16: Tweede Paasdag
17: teamvergadering (di)
27: Koningsdag
28: Start meivakantie
Mei 2018
01: Verjaardag juf Trudy Amelink
09: Schoolbeeballtoernooi ( groep 4/5)
13: Verjaardag juf Sanne Levink
13: Laatste dag Meivakantie
16: Spreekuur maatschappelijk werk
16: Schoolbeeballtoernooi ( groep 4/5)
17: teamvergadering (do)
20: 1ste Pinksterdag
21: 2de pinksterdag
23: Schoolbeeballtoernooi ( groep 4/5)
24: Verjaardag juf Bertine Stroink
25: Kinderen vrij
30: Schoolbeeballtoernooi ( groep 4/5)
31: teamvergadering (do)
Juni 2018
02: Opening inschrijving tien-minutengesprekken (digiduif)
04: Overleg breedteteam
05: bouwvergadering (di)
07: studiedag
08: Schoolvaardigheid ( groep 7/8)
13: Spreekuur maatschappelijk werk
13: Verjaardag Juf Ilse
13: schoolhockeytoernooi (groep 5/6)
14: Overleg kwaliteitsteam
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15: Verjaardag dhr. Harmen Lucas
15: Vrije vrijdag groepen 1-3
18: Tienminutengesprekken
19: Tienminutengesprekken
23: Verjaardag dhr. Paul Groot
27: Meesters- en juffendag
28: bouwvergadering (do)
Juli 2018
02: Start Giethoornkampen
06: Vrije vrijdag groepen 1-3
11: Spreekuur maatschappelijk werk
12: Spreekuur maatschappelijk werk
13: Laatste dag Giethoorn
16: Rapporten mee
17: Knakworstendag (organisatie groep 6)
18: Afscheidsavond groep 8
19: Uitzwaaien groep 8
20: Laatste schooldag
21: Verjaardag juf Evelyn van Doorn
Augustus 2018
17: Verjaardag juf Jacqueline de Deugd
19: Verjaardag juf Myrthe Soer
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12. Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Vakantie

Periode

Weeknr.

Herfstvakantie

zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017

43

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018

52 en 1

Voorjaarsvakantie vrijdag 23-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018

8 en 9

Pasen

zaterdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018 14

Meivakantie

vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018

Pinksteren

zaterdag 19-05-2018 tot en met maandag 21-05-2018 21

Zomervakantie

zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018

17, 18 en
19
30 t/m 35

De groepen 1, 2 en 3 hebben op de volgende vrijdagen GEEN school:
22 september 2017
10 november 2017
8 december 2017
9 maart 2018
15 juni 2018
6 juli 2018
Het komende schooljaar zijn er 4 studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:
22 november 2017
24 januari 2018
13 maart 2018
7 juni 2018

13. Schooltijden en dagindeling

groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

8.15 uur
inlooptijd
kleuters/
groepen 3
t/m 8
wachten op
het
schoolplein

maandag
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00

8.30 uur
start van de
lessen

dinsdag
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00

10.15 uur
pauze

woensdag
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00

10.30 uur
Voortzetting
van de lessen

12.00 uur
lunchpauze

donderdag
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00

12.30 uur
start van de
middaglessen

vrijdag
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00

14.00 uur
einde van de
schooldag
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14. Het team

Directeur:
Paul Groot

Leerkracht groep 1:
Claudia Neef

Leerkracht groep 1:
Nanda Brons

Leerkracht groep 1:
Annemie Kroeze – Beune

Leerkracht groep 1 en 5 en
onderwijsassistente:
Myrthe Soer

Leerkracht groep 2:
Bertine Stroink

Leerkracht groep 2:
Josee Bertelink-Lussing

Leerkracht groep 3:
Martine van Uhm-Kroon
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Leerkracht groep 3:
Mascha Pongers

Leerkracht groep 4:
Harmen Lucas

Leerkracht groep 4,
leerlingbegeleiding:
Marlinde Kompanje

Leerkracht groep 5,
Inge Burghouts

Leerkracht groep 6:
Liz van der Heijden

Leerkracht groep 7:
Tamara Scheer

Leerkracht groep 8, ICTcoach en waarnemend
directeur:
Miguel Martinez

Leerkracht begeleiding
LGF-leerlingen en
leerkracht groep 8
Ilse van Aalst
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Intern begeleider,
remedial teacher
Trudy Amelink – van
Apeldoorn

Docent Vroeg Engels:
Kathleen Moore

Bewegingsonderwijs:
Evelyn van Doorn- Knijff

Docent plusklas ‘De
Denktank’:
Petra Bunnik

Conciërge:
Ronald Knobbe

Onderwijsassistente:
Vildan Ozceylanoglu
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Onderwijsassistente:
Agnes Krol

Bewegingsonderwijs:
Sanne Levink

Yoga :
Renée Ophuis

Secretaresse
Jacqueline de Deugd
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15. Namen van de bestuursleden en leden groepsouder-commissie
Voorzitter en
onderwijskundig
beleid:

Secretariaat:

Dhr. P. Schut

Mw. M.
RompenCoopman

Financiën:

Personeel:

Dhr. T. Melief

Mw. D. Kadijk

Huisvesting:
Dhr. A.J. Barends
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Groepsouders ESV 2017-2018
Groep 1

Melissa van Dam
Alide Eillert

Groep 2

Mabel Politiek
Caroline Maillard

Groep 3

Simone Koolen
Eddy van der Vegte

Groep 4

Marjolein van Veen
Evelien Cremers

Groep 5

Kristel Haarman
Marjon Nijhof

Groep 6

Mascha Bakx
Heleen Hoogerhuis

Groep 7

Ineke Noyons
Yeldiz Buitenhuis

Groet 8

Manon Heutink
Anne Wessels

Voorzitter
Secretaris

Dieneke Kadijk
Heleen Hoogerhuis

16. Externe contacten
Leerplichtambtenaar
Dhr. L. Rink
Postbus 612
7500 AP Enschede
tel: 053- 4817770
Onderwijsbegeleidingsdienst
Expertis
M.A. de Ruyterstraat 3
7550 AT Hengelo (O)
Prismare
Roomweg 167d
7523 BM Enschede
Tel. 053-4757455
Early Bird Rotterdam
Dhr. K. Philipsen
Westersingel 109
3015 LD Rotterdam
EP-Nuffic
Mw. E. Wassens
Kortenaerkade 11

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
0800 –8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 1113111 (lokaal tarief)
Schoollogopediste
Mevr. I. Brouwer
tel.: 053-4876930
Bernhard Overbergschule
Mw. M. Schmeing (Schulleiterin)
Städtische Grundschule
Kottker Esch 1
48599 Gronau-Epe
Concordia (centrum voor kunst en cultuur)
Oude Markt 26
7511 GB Enschede
tel. 053-4300999
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2518 AX Den Haag
Stichting Jeugd en gezin
Tromplaan 47, Enschede
tel: 053-4358858
Natuureducatie gemeente Enschede
Van Heeksbleeklaan 68
7522 LB Enschede
tel: 053-4351825
GGD Twente Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1405
7500 BK Enschede
tel: 0900 333 888 9 (lokaal tarief)
Steunpunt Passend Onderwijs Enschede
Dhr. R. Huitink
M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede
tel: 053-4308678
Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129/131
7514 BP Enschede
tel. 053-4358675
Openbare Bibliotheek
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
tel. 053-4804804
Landelijke Klachtencommissie Vereniging
Bijzondere Scholen
Postsbus 95572, 2509 CN Den Haag
Tel. 070-3315215

Kinderdomein
Mw. A. Vaczi en mw. S. Nijenhuis
CeeCee Center
Brouwerijstraat 20
7523 XD Enschede
tel. 053 230 46 28
Catalpa Kinderopvang/ De Reuzenvlinder
Campuslaan 99 (UT)
7522 NE Enschede
tel.: 06-22409035
Kinderopvang De Kijkdoos
Mevr. M. Stein
Roomweg 169-4
7523 BM Enschede
tel.: 053-4350303
Sportaal Sportbedrijf
Consulent Sport en Bewegen
Mevr. M. Rolink
J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede
Tel.: 053 - 488 89 00
E-mail: info@sportaal.nl
Museum Twentse Welle
Het Rozendaal 11
7523 XG Enschede
Tel. 053-4807680
Stadsdeelbeheer Noord
Servicecentrum Noord
Zaanstraat 12
7523 HC Enschede
tel. 053-4817600
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17. Toetskalender

Toetskalender Leerlingvolgsysteem
Toets

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb. maart april

mei

juni

Rekenen voor
kleuters

M1-M2

E1-E2

Taal voor kleuters

M1-M2

E1-E2

D.M.T. leestoets

M3-M8

E3-E7

A.V.I. leestoets

M3-M8

E3-E7

Begrijpend lezen
Taalverzorging

M4-M8
M6-M8

E3-E7

Spelling niet
werkwoorden

M3-M8

E3-E7

Spelling
werkwoorden

M8

E7

Rekenen-Wiskunde

M3-M8

E3-E7

Tempotoets rekenen 4 t/m 8

Gr. 3

CITO Entreetoets

Gr.7

CITO Eindtoets

Gr.8

Sociogram en
Praxislijst
Signalering
Begaafdheid

Gr.
1 t/m 8
Gr.
1 t/m 8

Afkortingen.
B
Begin
M
Midden
E
Eind
Gr.
Groep
1 t/m 8 Groepsnr.
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18. Lesrooster gymnastiek en yoga
DAG
MAANDAG
08.30-09.15
09.15-10.00
10.15-11.15

GROEP

LEERKRACHT

ZAAL

6
7
8

Evelyn
Evelyn
Evelyn

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

10.30-11.30
12.30-13.15
13.15-14.00

4 of 5
2
3

Renée
Renée
Renée

Speelzaal
Speelzaal
Speelzaal (1x p/2wk)

DINSDAG
08.30-09.15
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-12.00

1 N/A
1 B/J
2
3

Evelyn
Evelyn
Evelyn
Evelyn

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

12.30-13.30
12.30-13.15
13.15-14.00

6
4
5

Renée
Evelyn
Evelyn

Speelzaal (1x p/2wk)
Gymzaal
Gymzaal

WOENSDAG
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00

7 of 8
1 B/J
1 N/A

Renée
Renée
Renée

Speelzaal
Speelzaal
Speelzaal

DONDERDAG
08.30-09.15
09.15-10.00
10.30-11.30

2
1 B/J
1 N/A

Evelyn
Evelyn
Evelyn

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

VRIJDAG
08.30-09.15
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.45

3
5
4
6

Sanne
Sanne
Sanne
Sanne

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

12.30-13.15
13.15-14.00

7
8

Sanne
Sanne

Gymzaal
Gymzaal
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19. Lesrooster Engels (native speaker)
Tijd

Woensdag

Vrijdag

8.30 - 8.50

leesgroep Engels

groep 1 – Myrthe

8.55 - 9.15

groep 2 – Josee

groep 1 – Nanda

9.20 - 9.40

groep 1 - Claudia

9.45 - 10.15

groep 5

groep 6

10.30 - 10.50

groep 1 – Annemie

groep 2 – Bertine

10.55 - 11.15

CLIL (bovenbouw)

CLIL (bovenbouw)

11.20 - 11.45

groep 4

groep 3

pull out

pauze

Miss Kathleen is twee keer per week in de kleutergroepen. De leerkrachten verzorgen daarnaast zelf
een (herhalings-)les. In de groepen 3 t/m 6 komt ze een keer per week. De leesgroep Engels en de
‘Pull out’-activiteiten zijn bedoeld voor kleine groepen. Het gaat hier om maatwerk. De CLIL-lessen in
de bovenbouw betreffen integratie van Engels met andere vakgebieden.
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20. Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof:

20.1 Extra vakantieverlof
Algemeen uitgangspunt is:
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de
Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep
van één van de ouders / verzorgers / voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan.
Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de
schoolvakanties. Als voorbeeld kan hier een campinghouder genoemd worden.
Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om
organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens “aard van het beroep”
worden gegeven.
Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk
een verzoek in te dienen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat
geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Het verlof kan:
- slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel. De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen
niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is toegestaan door de directeur van de school en er dus
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dat wel bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

20.2 Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder
B1. Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in
artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf
of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a.
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
b.
voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c.
gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
e

d.

voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3 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 3 graad, duur in
overleg met de directeur op school;
bij overlijden;

f.

e

e

- van bloed- of aanverwanten in de 1 graad voor ten hoogste 4 dagen;
e

- van bloed- of aanverwanten in de 2 graad voor ten hoogste 2 dagen;
e

g.

e

- van bloed- of aanverwanten in de 3 of 4 graad voor ten hoogste 1 dag;
bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra
weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land
van herkomst, etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.
B2. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens de onder B1
vermelde omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.
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Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op
vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of
levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van
de school schriftelijk mededeling is gedaan.
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Bijlage 1 –
Toelichting ouderbijdrage
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………,
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wij heten u graag van harte welkom bij de Enschedese Schoolvereniging. De ESV is een school voor
primair onderwijs, die voor iedere leerling waardevol wil zijn, door hem of haar
 de competenties te helpen ontwikkelen die van waarde zijn voor het verdere leven: die het
kind in staat stellen de eigen mogelijkheden te verwezenlijken en om te gaan met tegenslag;
 dagelijks een warme, veilige omgeving en een uitdagend en gevarieerd programma te bieden,
waarin die ontwikkeling door het samen werken en spelen, leren en ervaren waarde in zichzelf
heeft; en
 te doordringen van de waarde van zichzelf, van openstaan voor anderen, en van deelname
aan cultuur en maatschappij.
Zoals u bekend is, vraagt onze school een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage heeft tot doel
een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet of in onvoldoende mate vergoedt.
Voorzieningen die allemaal nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om
ervoor te zorgen dat uw kind later met veel genoegen aan de schooltijd terugdenkt. Dat bedoelen we
als we zeggen dat de ESV een school wil zijn van waarde voor later, maar ook voor nu.
De school is van de steun en financiële bijdrage van alle ouders, en dus ook van die van u, afhankelijk
als het gaat om het creëren van een klimaat op school dat recht doet aan het verlangen van ons allen
om onze kinderen daadwerkelijk een vruchtbare en plezierige schooltijd te bezorgen. Het team van de
ESV heeft er daardoor, samen met de vele ouders die zich enthousiast inzetten voor de school, voor
kunnen zorgen dat onze school zich kan presenteren als een school waar veel leerzame en leuke
dingen worden georganiseerd en waar het onderwijs op hoog niveau staat.
De overheid blijft, ondanks het door onze belangenorganisatie de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS)
geleverde bewijs van het tegendeel, van mening dat de vergoeding die zij aan de scholen verstrekt
voldoende is voor een adequaat voorzieningenniveau. Daarom is nog niet zo lang geleden een nieuwe
wet aanvaard die strakkere regels stelt als het gaat om ouderbijdragen en de inning daarvan. Alle
scholen en dus ook onze school zijn aan deze regels gebonden. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn
u een overeenkomst ter ondertekening aan te bieden die betrekking heeft op een te innen
ouderbijdrage, gedurende de periode dat uw kind bij ons op school zit en u lid bent van onze
vereniging.
Door ondertekening geeft u niet alleen aan bereid te zijn de ouderbijdrage te voldoen en hierbij
rekening te houden met de bepalingen zoals die in het bijgevoegde reglement zijn opgenomen.
Eveneens geeft u hierdoor te kennen te staan achter onze wens om uw kinderen een waardevolle
schooltijd te bezorgen.
Wij beseffen dat het ontvangen van uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich meebrengt.
Uiteindelijk is het immers geld dat moet worden besteed ten behoeve van uw eigen kinderen. We
willen er daarom geen misverstand over laten bestaan dat inspraak mogelijk is waar het gaat om de
bestemming van deze gelden zoals bijvoorbeeld via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Eveneens vinden wij het belangrijk u inzicht te blijven geven in de besteding van de ouderbijdragen
en ons tegenover u hierover te verantwoorden. Hiertoe zult u voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van ons bericht ontvangen.
Wij verzoeken u vriendelijk om de bijgevoegde overeenkomst zo spoedig mogelijk ingevuld en
ondertekend bij de school in te leveren. Wij vertrouwen erop dat u, evenals alle andere ouders, ons
niet in de steek zult laten. Dan wordt het nieuwe schooljaar voor uw kind, voor het team, voor ons,
maar ook voor u, een uitstekend begin op onze school.
Het Bestuur van de ESV
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Bijlage 2 –
Overeenkomst ouderbijdragen Enschedese Schoolvereniging

Ondergetekende(n), te weten ………………………….. (naam ouderbijdrage-plichtige) verklaart/verklaren
kennisgenomen te hebben van het bijgevoegde reglement en dit als onderdeel van deze
overeenkomst te aanvaarden.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren zich bereid om tot betaling van de ouderbijdrage over te gaan
met ingang van het cursusjaar ……………. Deze bereidheid heeft betrekking op onder andere in het
navolgende aangegeven voorkomende voorzieningen en houdt verband met de aanmelding en
toelating van
1. ………………………… (naam leerling(e) op de ESV, geboortedatum …………………
2. ………………………… (naam leerling(e) op de ESV, geboortedatum …………………
3. ........................... (naam leerling(e) op de ESV, geboortedatum ..........……….
enz.
Was getekend op .................. (datum) te ............................... (plaats)
……………………………………… (naam ouderbijdrage-plichtige)

……………………………………… (naam ouderbijdrage-plichtige)
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Bijlage 3 –
Reglement ouderbijdrage Enschedese Schoolvereniging

Artikel 1
De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage, betaald
voor elke leerling die in het cursusjaar staat ingeschreven aan de ESV, te weten:
a) voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de ouders of indien de ouderlijke macht
door een ouder alleen wordt uitgeoefend, door de ouder;
b) voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, door degene, die
de voogdij uitoefent;
Artikel 2
De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door het bestuur voorgedragen en tijdens de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurd op basis van het reglement Ouderbijdrage. De
medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht inzake de hoogte en de bestemming van de
ouderbijdrage. De overeenkomst ouderbijdrage wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar en
wordt, telkens stilzwijgend met een schooljaar verlengd, behoudens tijdige opzegging door een der
partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 3
1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van
1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de
school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven
met ingang van, respectievelijk tot het einde van het desbetreffende kwartaal.
3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden
verschuldigd. Voor zover de ouderbijdrage reeds voor de periode na het overlijden is voldaan,
wordt deze gerestitueerd.
Artikel 4
De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het reglement Ouderbijdrage.
Artikel 5
De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten, zoals contributie van de vereniging en
administratiekosten dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld in de toegezonden nota, te worden
voldaan.
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