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Schoolgids de Telgenborch 2018 - 2019 
 
 

1. De school 
 

1.1 Welkom op de Telgenborch 
Een nieuw schooljaar is begonnen! Mede 
namens het team heet ik u, als nieuwe ouder, 
maar ook als u de school al jaren bezoekt, van 
harte welkom op De Telgenborch! We hopen 
dat dit schooljaar een jaar zal zijn waarin 
ontwikkeling, gezondheid, plezier en geluk 
centraal zullen staan.  
En het wordt alweer een bijzonder jaar: vanaf 
september 2018 werken we in een totaal 
vernieuwde Telgenborch. In de zomervakantie 
van 2018 is een ingrijpende verbouwing tot 
stand gekomen, waardoor we ons 
onderwijsconcept “Onderwijs Voor een 
Nieuwe Tijd”(O4NT) nog beter handen en 
voeten kunnen geven! 
Vanaf 1 augustus 2017 zijn wij een school voor 
O4NT. In deze schoolgids vindt u o.a. 
informatie over:  
• De opzet van ons onderwijs. 
• De zorg voor kinderen. 
• Wat van ouders wordt verwacht.  
• Wat de ouders van school kunnen 
verwachten. 
Naast de schoolgids ontvangt u de 
jaarplanner. In deze planner vindt u data met 
belangrijke gebeurtenissen op school en 
leerlingenlijsten met adressen en 
telefoonnummers. Hangt u deze kalender op 
een handige plek. U kunt deze het hele jaar 
gebruiken. Tijdens het schooljaar houden we u 
via de dinsdagkrant, de website en onze 
facebook-pagina op de hoogte van nieuwtjes 
en (beleids)ontwikkelingen, zodat u altijd op 
de hoogte bent van wat er op De Telgenborch 
gebeurt. Wij hopen dat deze gids, aangevuld 
met de planner, voldoende informatie geeft. 
Wanneer u nog vragen heeft, bent u van harte 
welkom om deze vragen aan ons te stellen in 
een persoonlijk gesprek. 
 

1.2 Stichting PCO Noord Twente 
Onze school behoort tot de Stichting PCO 
Noord Twente, Boddenstraat 54, 
7607 BN Almelo. De stichting 
heeft zeven scholen op negen 

locaties, in Almelo en Wierden. De stichting 
heeft als doel, scholen in deze plaatsen te 
stichten en te handhaven. De Stichting 
Protestants Christelijk Onderwijs Noord 
Twente is een dynamische organisatie die niet 
voorbijgaat aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen en behoeften. Dit betekent 
dat de stichting als een paraplu boven de 
organisatie hangt, en de speelruimte voor de 
individuele scholen aangeeft.  
De stichting heeft een Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht controleert en adviseert 
aan het Bestuur en heeft als zodanig geen 
directe contacten  met de school. De 
bestuurder van de Stichting PCO Noord 
Twente is de heer G. Teunis. 
Het bestuur onderhoudt de contacten met de 
directies van de scholen en is als zodanig 
direct betrokken bij de gang van zaken in de 
scholen. De directeuren vormen samen het 
managementteam. 
De dagelijkse leiding van deze school is in 
handen van de directeur, de heer Gerrit 
Hendriks. Naast de directeur is er een 
locatieleider, mevrouw Gretha Jansen. 
Algemene informatie over de stichting kunt u 
vinden op de website: 
www.pco-noordtwente.nl  
Telefonisch:  
Dhr. G. Teunis: 0546 - 539534, bestuurder PCO 
Noord Twente 
 

1.3 Toelating tot de basisschool 
Leerlingen die de leeftijd van 4 jaar hebben, 
kunnen worden toegelaten op onze 
basisschool. Kinderen die de leeftijd hebben 
van 3 jaar en 10 maanden kunnen in de 
periode tot aan hun vierde jaar een aantal 
keren de school bezoeken om kennis te 
maken. Deze bezoeken worden in overleg met 
de groepsleerkracht en de ouders gepland. 
Indien er in de loop van het schooljaar nieuwe 
leerlingen op onze school aangemeld worden, 
voert de directeur of locatieleider de 
gesprekken met de ouders die een kind 
opgeven. De ouders krijgen vervolgens een 
inschrijfformulier mee om in te vullen. Naar 
aanleiding van deze gegevens wordt nagegaan 
of onze school deze kinderen het juiste 
onderwijs kan bieden. Als dit het geval is 
kunnen wij overgaan tot inschrijving. 

http://www.pco-noordtwente.nl/
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2. De identiteit van de school 
 

2.1 De Telgenborch, missie en 
uitgangspunten 
De Telgenborch is een protestants christelijke 
school. Dit betekent, dat uitgangspunt van 
handelen de Bijbelse waarden en normen zijn. 
We streven naar kwalitatief goed onderwijs, 
waarbij kinderen tot hun recht komen en zich 
prettig voelen. Daarbij geldt, dat iedereen 
binnen onze school recht heeft op een zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling in een veilige 
omgeving.  
Pas als een kind het fijn vindt op school en zich 
daar veilig voelt, kan het presteren.  
Daarom werken we voortdurend aan de 
volgende zaken:  
• Een prettig schoolklimaat, waarin regels en  
   afspraken voor iedereen duidelijk zijn. 
• We proberen kinderen te helpen opvoeden 
   tot zelfstandig denkende individuen die zich 
   ook verantwoordelijk voelen voor het 
   welzijn van anderen. Respect en een 
   helpende houding zijn daarbij van wezenlijk 
   belang. 
• We vinden het belangrijk, dat kinderen leren 
   voor zichzelf op te komen met respect voor 
   de ander. 
• Voor kinderen die dat nodig hebben kent de 
   school een goed georganiseerde 
   leerlingenzorg. 
 
 
 
 
 
 
 
Het is ons doel om kinderen te helpen die 

kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze 

in hun latere leven nodig hebben. We gaan 

ervan uit dat kinderen het beste tot hun recht 

komen als zij onderwijs krijgen dat bij hun 

niveau past. Of eigenlijk net boven het niveau 

van de leerling. We noemen dit de ‘zone van 

naaste ontwikkeling’. We zijn van mening dat 

we de leerlingen binnen het 

leerstofjaarklassensysteem niet allemaal 

leerstof in hun ‘zone van naaste ontwikkeling’ 

kunnen bieden. Binnen deze structuur moeten 

we te veel concessies doen. Leerlingen werken 

(ver) boven niveau (frustratie) of (ver) onder 

niveau (verveling). Op De Telgenborch is het 

leerstofjaarklassensysteem losgelaten. Ons 

onderwijs wordt zodanig georganiseerd dat 

we kunnen bieden waar we al jaren naartoe 

werken: Voor ieder kind het juiste 

onderwijsaanbod, zodat het kind kan groeien 

naar eigen kunnen en mogelijkheden. We 

noemen dit “gepersonaliseerd leren”. Onze 

wens is, dat kinderen groeien in brede zin: 

cognitief (het leren), sociaal-emotioneel en 

talentgericht.  

Stamgroepen en coaches  

Dagelijks ontmoeten leerlingen en 

leerkrachten elkaar op school. Zowel in de 

onderbouw als de bovenbouw zijn er 

stamgroepen van leerlingen van verschillende 

leeftijden. Iedere stamgroep heeft één of 

twee vaste stamgroep-leerkrachten. 

Leerkrachten van de stamgroepen worden 

coaches genoemd. De term coach geeft aan 

dat de leerkracht er niet alleen is om 

informatie over te dragen, maar ook om de 

leerlingen te begeleiden en te stimuleren in 

hun onderwijsproces. De kinderen beginnen 

en eindigen de dag in de stamgroep. 

Halverwege de dag lunchen de leerlingen met 

hun stamgroep. In de stamgroep is onder 

andere aandacht voor het groepsproces, de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, Trefwoord, 

verjaardagen, begeleiden met plannen, samen 

eten en buitenspelen, etc. In 2018/2019 heeft 

De Telgenborch tien stamgroepen, allemaal 

genoemd naar kastelen zoals de straatnamen 

in onze wijk De Schelfhorst.  

Leerlingen hebben niet alleen te maken met 

de vaste coach(es). Alle leerkrachten zijn, 

behalve coach, ook specialist in een bepaald 

vakgebied. Zo hebben we reken-, taal- en 

wereldspecialisten. Als een kind b.v. een 

rekenworkshop gaat volgen krijgt het te 

maken met de rekenspecialist. De specialist 

volgt kinderen voor wat betreft zijn/haar 

vakgebied en brengt daarover verslag uit aan 

de coach. 
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Samen Werken of Alleen 

Leerlingen werken op school samen of alleen. 

Zij leren vaardigheden en doen allerlei 

onderwijsactiviteiten. Activiteiten waarbij 

onderlinge interactie belangrijk is 

(leerstrategieën uitwisselen, met en van 

elkaar leren, zingen, spelen, gymmen, 

presentaties geven of bijwonen, of een 

voorstelling opvoeren of bezoeken) worden in 

een grotere groep uitgevoerd. Andere 

activiteiten, waaronder activiteiten die met 

behulp van ICT ook (vaak sneller en beter) 

kunnen, doen de leerlingen zelfstandig. Samen 

leren en zelfstandig werken wisselen elkaar af. 

 

Workshops  

In de workshops werken de kinderen, samen 

met de vakspecialist, aan een vooraf 

vastgesteld doel. Kinderen die op dat moment 

een bepaald doel kunnen en/of moeten leren, 

volgen de workshop. Er zijn onder andere de 

volgende soorten workshops:  

- Instructieworkshop                                           

De leerkracht legt uit, en er wordt begeleid 

ingeoefend. De zelfstandige verwerking 

gebeurt elders.  

- Workshop voor begeleid werken  

De leerlingen komen rond een of enkele 

doelen samen bij de leerkracht, waar ze 

kunnen werken en hun verschillende vragen 

kunnen stellen.  

- Presentatie-workshop  

Een leerling, ouder, of externe geeft een 

presentatie aan een groep(je) leerlingen.  

 

Inrichting van de school         

 - Ateliers  

De lesruimtes zijn ingericht als ateliers, 

waarbij de ruimte is aangepast aan de 

(leer)activiteiten die er plaats vinden. Zo zijn 

er o.a. rekenateliers, taalateliers, en is er een 

creatief atelier. In elk atelier worden ’s  

middags andere vakken gegeven (zie 

plattegrond). De ateliers dienen ook als 

thuisbasis voor de stamgroepen, waar 

leerlingen en leerkrachten ’s morgens 

gezamenlijk starten en ’s middags samen 

afsluiten.  

 

- Werkpleinen  

Onze school beschikt nu over twee 

werkpleinen. De centrale hal van de school is 

een groot deel van de dag ‘Stilteplein’. 

Leerlingen kunnen daar in alle rust zelfstandig 

werken. Ze werken bijvoorbeeld aan een 

werkstuk, doen oefeningen op de iPad, lezen 

een boek, etc. Op het Stilteplein moet het stil 

zijn. Er is toezicht van een volwassene. 

Daarnaast kennen we sinds dit schooljaar ook 

een werkplein waar wel gepraat mag worden 

en waar leerlingen zelfstandig of onder 

begeleiding werken. 

 

Leerplan (IOP) en werkwijze  

We werken gedurende 

het jaar in periodes van 

zes tot acht weken. Aan 

het eind van elk 

semester bespreken we 

met het kind en de 

ouders welke vakken en 

vaardigheden de komende periode worden 

geleerd. Op basis van de resultaten van de 

voorgaande periode ontwikkelen we een IOP 

(individueel ontwikkelingsplan) met 

leerdoelen en een digitaal dag- en 

weekrooster. Zo kan een leerling zich sneller 

ontwikkelen en zich ook zaken eigen maken 

die normaliter pas later aan bod komen. Als 

een kind gemotiveerd aan het werk is, zal het 

meer en gemakkelijker leren. Heeft een 

leerling veel hulp nodig, of is het voor een 

bepaald vakgebied minder gemotiveerd, dan 

gaat de coach strakker sturen. We streven 

steeds naar balans tussen bij het kind 

passende vrijheid en gebondenheid.  
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Competentie, relatie en autonomie  

Het onderwijs op De Telgenborch is gericht op 

de drie basisbehoeften van een kind: 

competentie, autonomie en relatie.                              

- Competentie gaat over het kunnen en 

kennen van dingen. Een kind voelt zich 

‘competent’ als het dat wat hij/zij geleerd 

heeft kan toepassen.  

- Autonomie ervaren kinderen als ze de 

gelegenheid krijgen initiatief te tonen, als ze  

beslissingen mogen nemen en als ze 

verantwoordelijkheid mogen dragen voor het 

uitvoeren van hun taken.  

- Relatie ervaren kinderen als ze welkom zijn 

en erbij horen, als ze mee mogen doen en als 

anderen graag met hen willen spelen en 

werken.  

 

Leerdoelen en 21e eeuwse vaardigheden  

De Telgenborch realiseert twee doelen:  

1. het aanleren van basisvaardigheden die zijn 

vastgesteld in de kerndoelen voor het 

basisonderwijs én  

2. het aanleren van vaardigheden die van 

belang zijn in de 21e eeuw. De Telgenborch 

biedt een steeds rijker en breder 

onderwijsaanbod. Er is ruimte, tijd en 

gelegenheid voor kinderen om hun talenten te 

ontdekken en te ontplooien. 

  

Adaptief / gepersonaliseerd  

Het onderwijs op onze school is in hoge mate 

gepersonaliseerd. De iPad is daarbij een mooi 

hulpmiddel. We gebruiken software die het 

niveau van de lesstof automatisch aan het 

kind aanpast. We noemen dat adaptief. 

Leerlingen ontvangen passend onderwijs, op 

maat qua inhoud en begeleiding. Sommige 

kinderen werken heel zelfstandig en maken 

grote en snelle leerstappen, andere kinderen 

hebben meer behoefte aan gestructureerde 

leerstof en 

coaching.  

 

 

 

 

 

Resultaten en ontwikkeling  

De Telgenborch volgt de resultaten van de 

leerlingen nauwgezet, met behulp van 

verschillende methode- en niet-

methodegebonden toetsen (bijvoorbeeld Cito 

Volgsysteem). We kijken regelmatig naar het 

behaalde niveau en de tijd die is besteed aan 

het werk. We vergelijken de resultaten van de 

leerling ook met andere leerlingen van 

dezelfde leeftijd. Ze houden we in de gaten of 

het kind zich voldoende ontwikkelt, en zo 

kunnen we de goede vervolgstappen plannen. 

Voor elk vakgebied hanteren we leerlijnen die 

zijn ontwikkeld aan de hand van de 

kerndoelen, de referentieniveaus en de 

tussendoelen van de Stichting Leerplan 

Ontwikkeling. Ook ouders kunnen, binnen de 

nieuwe opzet, precies volgen wat hun kind 

doet en hoe het gaat. De ouders, het kind en 

de coach bespreken regelmatig hoe het gaat 

én aan welke vaardigheden en projecten in 

een bepaalde periode wordt gewerkt. 

Aan het eind van de basisschoolperiode op De 

Telgenborch heeft de leerling de volgende 

doelen behaald:  

• De leerling heeft zich ontwikkeld in de 

vaardigheden van de 21e eeuw.  

• De kerndoelen en referentieniveaus van het 

Primair Onderwijs zijn (voor de leerlingen voor 

wie geen ontwikkelingsperspectief is 

geformuleerd in het kader van Passend 

Onderwijs) behaald.  

• De leerling heeft zich naar eigen kunnen 

ontwikkeld en krijgt het VO-advies dat bij 

hem/haar past.  

• De leerling heeft eigen talenten ontwikkeld, 

of die nu wel of niet behoren tot de 

kerndoelen of de vaardigheden van de 21e 

eeuw.  

• De leerling heeft zich sociaal-emotioneel 

ontwikkeld tot het niveau dat we van een 

‘puber’ verwachten en dat noodzakelijk is voor 

goed functioneren in het voortgezet 

onderwijs.  

Kortom: de leerling is klaar voor een volgende 

stap in de wereld van de toekomst.  
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Positief Stimuleren 
We proberen, als het even kan, positief 
gedrag te stimuleren en negatief gedrag te 
negeren. Immers “positief  
stimuleren” werkt beter dan dat  
benadrukken wat (nog)  niet goed is! Ons  
team heeft hier de afgelopen jaren ook een 
training voor gevolgd.  
 
Wat verwachten wij van ouders?  
1. Betrokkenheid bij het schoolleven van de 
kinderen tonen. Denk mee over het opstellen 
van het IOP dat bij uw kind past. 
2. Thuis aandacht schenken aan schoolse 
activiteiten. 
3. De schoolvisie op onderwijs en mens-zijn 
respecteren en liefst ook nog ondersteunen. 
 
Wat verwachten we in dezen van ons 
onderwijzend personeel?  
1. Dat ze de visie van de school op onderwijs 
en mens-zijn ondersteunen. 
2. Dat het welzijn van ieder kind hen aan het 
hart gaat en dat ze zich daar voor willen  
inzetten. 
Leerkrachten van De Telgenborch zijn, behalve 
dat zij instructie geven, vooral ook coach en 
begeleider. Zij stimuleren leerlingen door ze 
uit te dagen om telkens het maximale uit 
zichzelf te halen. Ze letten goed op zaken die 
extra aandacht nodig hebben of die minder 
soepel gaan. Ze helpen moeilijkheden te 
overwinnen. Interesses en mogelijkheden van 
leerlingen staan steeds centraal. Wij 
verwachten van onze coaches dat zij 
beschikken over 21e eeuwse vaardigheden 
zoals kritisch en creatief denken, probleem 
oplossen en informatie vaardigheden.  
Daarmee kunnen ze de ontwikkeling van onze 
leerlingen goed begeleiden. We verwachten 
van ons personeel dat ze zich voortdurend 
ontwikkelen, door teamscholing en individuele 
scholing.   
 

 

 

 

 

Onze beloftes aan onze leerlingen:  

1. We beloven goed naar je te luisteren, 

ook als jij zegt wat je wilt leren. En we 

beloven goed te kijken hoe jij het 

beste leert.  

2. We zullen je helpen goede vragen te 

stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat 

je wilt leren.  

3. We zullen je helpen om nog beter te 

worden in datgene waar je al goed in 

bent.  

4. We zullen je steeds uitdagen om ook 

moeilijkere dingen te proberen en 

nieuwe dingen te leren.  

5. We beloven je dat jij zelf mag kiezen 

wat en wanneer je iets gaat doen. We 

helpen je bij die keuze als je sommige 

dingen steeds uit de weg gaat.  

6. We zullen je helpen bij het omgaan 

met anderen zonder te pesten en 

gepest te worden.  

7. We zullen je leren hoe je goed kunt 

samenwerken met anderen.  

8. We beloven je de nieuwste 

technieken te gebruiken, om je voor 

te bereiden op de wereld van morgen.  

9. We zullen je leren om je fantasie te 

gebruiken om dingen te kunnen 

maken.  

10. We beloven je dat je goed voorbereid 

bent op je volgende school en je 

verdere leven als je van onze school af 

komt. 

 

 

2.2 Kwaliteitszorg 
De Telgenborch is voortdurend bezig de 
kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. 
Om u een idee te geven volgt hieronder een 
overzicht van zaken waar we dit schooljaar 
aan zullen gaan werken. Ook dit jaar zal als 
speerpunt het leesonderwijs op onze school 
dienen. Lezen is het belangrijkste vak op de 
basisschool. Immers het vormt de basis van 
alle ontwikkeling. Wie niet kan lezen kan zich 
in onze maatschappij niet optimaal 
ontwikkelen. Daarom ook dit schooljaar veel 
aandacht voor verdere verbetering van ons 
leesonderwijs. 
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1. Uiteraard zijn we dit schooljaar weer vooral 
bezig met de verdere ontwikkeling van 
“Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd.” Elke 6 tot 8 
weken evalueren we ons onderwijsaanbod en 
gaan na of alle kinderen daadwerkelijk dat 
onderwijs hebben gevolgd dat ze nodig 
hebben. We houden ook regelmatig 
leerlingbesprekingen om te kijken of alle 
kinderen zich volgens plan ontwikkelen. 
2. Positieve gedragsondersteuning: we 
geloven dat kinderen vooral 
aangesproken  moeten 
worden op dat wat goed gaat. 
Wij hebben snel de neiging 
kinderen negatief te 
benaderen: “wat 
vervelend dat je dat 
doet;  die sommen zijn 
fout, niet rennen in de hal, 
houd je mond…” 
Wij geloven dat door 
nadruk te leggen op dat 
wat goed gaat, negatief gedrag 
(voor een deel) voorkomen kan 
worden. 

Elk schooljaar staat het onderwerp op onze 
agenda om zaken actueel te houden.  
3. Daarnaast gaan we verder met het 
ontwikkelen van beleid t.a.v. ‘meer 
getalenteerde’ kinderen.  
4. Sinds 1 augustus 2014 is het z.g. “passend  
onderwijs” gestart. We zien passend  
onderwijs als een uitdaging zoveel mogelijk  
leerlingen naar de school in de buurt te  

kunnen laten gaan. Kind-Nabij-
Onderwijs spreekt ons aan!  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Schematisch overzicht:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsaspect Wie verantwoordelijk? Wanneer afgerond? 

Ontwikkeling van Onderwijs 4 
een Nieuwe Tijd: evalueren, 
bijstellen 

Hele team 
directie 

 
juli 2019 
 

Studiemiddagen gericht op het 
nascholingstraject “Onderwijs 4 
een Nieuwe Tijd 

Hele team  
directie 
 

Juli 2019 

Opbrengstgericht onderwijs: 
evalueren toets resultaten, 
trendanalyse maken en 
interpreteren. I.O.P’s evalueren. 
 

Interne begeleider 
Hele team 

Juli 2019 

Sosiaal Emotionele Ontwikkeling: 
invoeren methode KIVA 

Hele team Juli 2019 
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3. De organisatie van ons 
onderwijs 
 

3.1 De jaarplanner 2018 - 2019 krijgt u 
apart toe gestuurd. In deze planner zijn 
alle belangrijke data van de 
schoolevenementen opgenomen en de 
vakanties.  
 
Bijzondere dagen: 
5 dec. Sinterklaasviering.  
Verjaardagen van de klassenleerkracht. 
Schoolreizen. 
Schoolsportdag stamgroepen bovenbouw. 
Speldag stamgroepen bovenbouw. 
Spelletjesmorgen stamgroepen onderbouw. 
De stamgroepen 1 en 2 hebben alle even 
weken op vrijdag vrij! 
 
Sinterklaas is elk jaar weer van harte welkom. 
De oudervereniging zorgt er samen met de 
leerkrachten voor dat het een feestelijke dag 
is. De stamgroepen bovenbouw helpen 
Sinterklaas een handje. Zij trekken lootjes om 
een surprise te maken. Voor sommige 
kinderen vraagt dit toch een beetje 
voorlichting van huis uit. 
 

3.2 Schooltijden 
Wij werken met een continurooster, waarbij 
alle kinderen tussen de middag op school 
overblijven. Kinderen nemen hun eigen 
lunchpakketje mee. Alleen op woensdag gaan 
we tot 12.30 uur naar school en eten we niet 
op school.  
De schooltijden zijn voor alle groepen: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 
8.30 tot 14.15 uur. 
Woensdag: van 8.30 tot 12.30 uur. 
Een uitzondering maken we voor de 
stamgroepen van de onderbouw: deze 
kinderen hebben elke “even” vrijdag de hele 
dag vrij! (zie jaarplanner) 
 

3.3 School open 
De deuren van de school gaan tien minuten 
voor de aanvang van de lessen voor de 
kinderen open.  
De leerlingen kunnen dan naar hun eigen 
stamgroep gaan. Skeelers en rolschaatsen 

moeten bij de voordeur uit in verband met de 
veiligheid. 
De coach is toezichthouder. Hij of zij heeft wel 
de vrijheid om de lessen klaar te zetten en 
materialen en dergelijke op te halen. 
De ouders die kinderen nog in de klas brengen 
worden verzocht geen zitplaats in de kring in 
te nemen anders kunnen zeker de jongste 
kleuters zich ongemakkelijk gaan voelen als 
hun plaatsje weg is. 
Het is de bedoeling, dat alle kinderen om 8.30 
uur in hun stamgroep zitten, zodat de lessen 
direct kunnen beginnen. 
 

3.4 Voorschoolse opvang 
Onze leerlingen kunnen voor schooltijd 
opgevangen worden op de locatie van de 
Cirkel in de Tandem. U moet deze opvang zelf 
regelen. 
 

3.5 Naschoolse opvang na schooltijd 
(BSO) 
Naschoolse opvang moet u zelf regelen via 
een van de professionele opvangcentra. 
Als Telgenborch zijn wij een samenwerking 
aangegaan met de Chr. kinderopvang “Het 
Paleis”, gevestigd aan de Kortenvoorstraat 1, 
vlak bij het Total-tankstation in de Haghoek. 
Gedurende het schooljaar hebben we 
regelmatig contact over de “opvangkinderen”. 
Wij vinden, dat Het Paleis kwalitatief goede 
opvang biedt voor onze kinderen. Natuurlijk 
kunt u ook voor een andere organisatie 
kiezen.  
Enkele namen en adressen van 
kinderopvangorganisaties: 
 
Kinderopvang:  
Het Paleis  De Cirkel 
Kortenvoorstraat 1  Twentepoort Oost 10 
7602 AT Almelo  7609 RG Almelo 
Tel.: 0546 868302  Tel.: 0546 545070 
www.kovhetpaleis.nl          www.kovdecirkel.nl 
info@kovhetpaleis.nl klantenservice@kovdecirkel.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.kovhetpaleis.nl/
mailto:info@kovhetpaleis.nl
mailto:klantenservice@kovdecirkel.nl
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3. 6 Stamgroepsindeling: 
Stamgroepen onderbouw: Duivenvoorde en 
Leeuwenburg. 
Stamgroepen middenbouw: Drakensteyn, 
Muiderslot, Twickel en Biljoen. 
Stamgroepen bovenbouw: Borg Ewsum, 
Bovigne, Hoenlo en Welgelegen. 
 
3.7 Het onderwijs 
Onze school geeft onderwijs in alle gebieden 
die wij volgens de wet op het primair 
onderwijs dienen te geven.  
De Telgenborch werkt vanuit leerlijnen. Het 
verschil met het werken met methodes is, dat 
de methode (bijvoorbeeld die van rekenen) 
voorschrijft wanneer je wat moet doen, en 
welke materialen je daarbij moet gebruiken. 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze professionals 
heel goed zelf kunnen bepalen welke 
materialen zij willen gebruiken bij de doelen 
die zij onderwijzen. Daarnaast is het werken 
met methodes gericht op groepen leerlingen. 
Dat is anders dan werken met 
gepersonaliseerde leerlijnen. We zullen de 
methodes die we ‘in huis’ hebben meer en 
meer gebruiken als bron in plaats van als 
leidraad. 
 
-  Onderwijs en ICT 
Bij ons onderwijs is een belangrijke plek 
ingeruimd voor ICT. Onderwijs met behulp van 
de computer is niet meer weg te denken uit 
een moderne school. Wij proberen ICT 
ondergeschikt te maken en te houden aan dat 
waar het eigenlijk om gaat in de school: 
kinderen helpen zichzelf te ontwikkelen en te 
groeien als mens! 
Onze leerlingen hebben allemaal de 
beschikking over een ipad, waar ook thuis mee 
gewerkt mag worden. 
In alle groepen werken we met 
onderwijskundige software en digitale 
schoolborden. 
- Godsdienstonderwijs 
Doelstelling: Kinderen vertellen over God en 
kennis laten maken met de verhalen uit de 
bijbel. Samen bidden en ons samen 
verwonderen over en laten raken door Gods 
schepping.  
Uitgangspunt en leidraad: ‘Trefwoord’ een 
uitgave van de Stichting Godsdienst en 
Opvoeding te Hoevelaken. 

Elke morgen beginnen we de dag in de 
stamgroep met een lied, verhaal, gebed als 
onderdeel van het godsdienstonderwijs. Dit 
duurt ongeveer 30 minuten.  
 
- Taalonderwijs 
Doelstelling: Ons onderwijs in de Nederlandse 
taal is erop gericht dat de leerlingen 
vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze 
taal doelmatig gebruiken in situaties die zich 
in het dagelijks leven voordoen. Tevens wordt 
kennis en inzicht verworven over betekenis, 
gebruik en vorm van taal, plezier 
krijgen/hebben en houden in het gebruiken en 
beschouwen van taal. 
Bevordering van het taalgebruik: Ons 
onderwijs in spelbevordering en taalgebruik is 
er op gericht dat de leerlingen kennis, inzicht 
en vaardigheden verwerven om hun 
mogelijkheden als speler van een rol te 
vergroten. 
Omdat we het heel belangrijk vinden dat onze 
leerlingen zo vroeg mogelijk goed ‘technisch’ 
kunnen lezen besteden we veel aandacht 
hieraan! 
In alle groepen zijn we met taal, actief bezig. 
In de stamgroepen onderbouw voornamelijk 
met aandacht voor het spreken, luisteren, 
woordenschat ontwikkeling en diverse 
voorbereidende zaken voor het schrijf- en 
taalonderwijs.  
We gebruiken in deze groepen de 
“Fonemische Map”. Leerkrachten maken zelf 
hun lessen aan de hand van de “Tussendoelen 
van Gerda v.d. WeL’. 
In groep 3 starten we met de methode ‘Veilig 
Leren Lezen’. In deze methode 
is ook veel aandacht voor 
woordenschatontwikkeling! 
Vanaf groep 4 gebruiken we 
de nieuwe methode ‘Taal 
Actief’ als bron voor ons 
taalonderwijs.  
Voor het begrijpend lezen 
wordt vanaf niveaugroep 4 de methode 
‘nieuwsbegrip xl’ gebruikt. 
In alle groepen gebruiken we de adaptieve 
software van Muiswerk. Daarnaast vanaf de 
stamgroepen middenbouw de adaptieve 
verwerkingssoftware van Gynzy. 
Ook worden verschillende apps op de ipad 
ingezet. 
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- Schrijfonderwijs 
Onze school heeft ervoor gekozen om onze 
leerlingen blokletters aan te leren i.p.v. het 
verbindend schrift.  
We leren blokletters aan omdat: 
1. De huidige schrijfmethodes zo achterhaald 
zijn, dat kinderen eerder gefrustreerd dan 
gestimuleerd worden  
2. De leesbaarheid van het handschrift met 
blokletters beter wordt  
3. Kinderen met mindere motoriek leren het 
blokschrift makkelijker aan  
4. Kinderen die blokletters schrijven, schrijven 
niet langzamer dan kinderen 
die aan elkaar schrijven 
(wordt vaak gezegd)  
We vinden schrijfonderwijs 
ook nog steeds belangrijk 
omdat het een uitstekend 
middel is de fijne motoriek te 
verbeteren. 
Leidraad is de methode 
‘Pennenstreken’. 
 
- Engelse taal 
Doelstelling: Ons onderwijs in de Engelse taal 
is er op gericht dat de leerlingen vaardigheden 
ontwikkelen waarmee ze de taal op zeer 
eenvoudige wijze gebruiken als 
communicatiemiddel in contact met mensen 
die zich van deze taal bedienen en kennis 
hebben van de rol die de Engelse taal speelt te 
midden van de samenleving. 
In de stamgroepen bovenbouw hebben de 
leerlingen een eerste kennismaking met de 
Engelse taal. 
Het gaat in de eerste plaats om de 
luistervaardigheid en een eerste opzet van 
woordkennis. 
We gebruiken als leidraad hiervoor de 
methode ‘Groove Me’; een eigentijdse, 
volledig digitale methode. 
 
- Rekenen 
Doelstelling: Ons rekenonderwijs is er op 
gericht dat leerlingen verbindingen kunnen 
leggen tussen het onderwijs in 
rekenen/wiskunde en hun dagelijkse 
leefwereld, basisvaardigheden verwerven, 
eenvoudige wiskunde taal begrijpen en deze 
toepassen in praktische situaties. 

In de groepen 1 en 2 brengen we een aantal 
begrippen bij die als voorwaarden voor het 
latere rekenen gelden. Hierbij gaan we uit van 
het ‘Ideeënboek Wereld in getallen’.  
In de groepen 3 tot en met 8 werken we met 
de methode ‘Wereld in getallen’ als leidraad. 
Daarnaast wordt vanaf de stamgroepen 
middenbouw de adaptieve software van 
Gynzy gebruikt om leerstof te verwerken. 
 
- Wereldoriënterende vakken 
De vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuuronderwijs worden in onderlinge 
samenhang wereldoriëntatie genoemd. 
Deze vakken zullen we de komende jaren 
steeds meer in een projectvorm gaan 
onderbrengen. Kinderen leren immers door te 
doen en zelf informatie te zoeken. Door 
diverse thema’s door het schooljaar heen uit 
te kiezen en deze te laten uitwerken door 
kinderen middels een spreekbeurt, werkstuk 
of een muurkrant worden de kinderen 
eigenaar van hun eigen leerproces.  
Leerkrachten gebruiken de kerndoelen voor 
de opzet van hun lessen en werken veel met 
de digitale lesmethode “LessonUp”. 
 
- Techniek 
In alle groepen van onze school besteden wij 
aandacht aan techniek. Daarnaast gebruiken 
we vanaf groep 3 ‘techniekkisten’ die kinderen 
uitnodigen ontdekkend bezig te zijn met 
allerlei vormen van techniek. Tijdens de lessen 
crea op de vrijdagmiddag nemen we ook 
lessen in programmeren op. 
 
- Lego en de Telgenborch.  
De Telgenborch doet al een aantal jaren mee 
aan de First Lego League. Het is een onderdeel 
van de technieklessen op school. In de 
stamgroepen bovenbouw krijgen de kinderen 
een aantal uren les in het programmeren en 
bouwen van een robot van lego. Via die lessen 
kunnen kinderen zich opgeven voor de FLL. Op 
vrijdagmiddag en -avond gaan ze daarna met 
hun roboticsgroep aan de slag. 
De FIRST LEGO League (FLL) is een wedstrijd 
die jongeren tussen de 9 en 14 jaar uitdaagt 
om de maatschappelijke rol van techniek en 
technologie te onderzoeken aan de hand van 
verschillende opdrachten. De opdrachten 
worden elk jaar opgehangen aan een thema 
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en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende 
‘Challenge’. De kinderen werken in teams van 
maximaal tien deelnemers 
om de opdrachten 
zo goed mogelijk 
te vervullen en 
laten het 
resultaat 
zien tijdens 
regionale en 
nationale 
finales. De 
opdrachten zijn:  
Ontwerp, bouw en 
programmeer een robot 
De teams moeten een volledig autonome 
robot ontwerpen, programmeren en bouwen. 
Daarbij maken ze gebruik van het LEGO 
MINDSTORMS system met Robolabs of RIS 
(Robotics Invention System) software. Met 
deze robot moeten tijdens de finaledagen 
wedstrijden worden gespeeld op een 
opdrachtenparcours worden, waarbij punten 
te verdienen zijn. Het parcours is zo 
ontworpen dat beginnende teams vrij 
eenvoudig punten kunnen halen. Voor 
gevorderde teams is het echter wel moeilijk 
om alle punten in de wacht te slepen: slechts 
1 procent van alle teams is in staat een robot 
te bouwen die functioneel genoeg is om alle 
opdrachten uit te voeren.  
 
Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de 
resultaten 
De FIRST LEGO League is meer dan alleen een 
robotwedstrijd. Elk team voert binnen het 
jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over 
de maatschappelijke rol van techniek en 
technologie en presenteert de uitkomst 
tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het 
uitvoeren van het onderzoek wordt van de 
kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen 
en met behulp van verschillende bronnen op 
zoek gaan naar een probleem waar huidige 
wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag 
mee te maken hebben. Vervolgens moeten de 
kinderen zelf op zoek naar een creatieve 
oplossing, die ze vervolgens presenteren op 
de finaledagen. 
 
 
 

Internationale finales 
De Telgenborch teams hebben al twee jaar 

lang de internationale finales bereikt en 
doen mee om de hoogste 

plaatsen. In deze finales 
ontmoeten ze teams uit heel 

de wereld: van Japan tot de  
Verenigde Staten, van 
Rusland tot China. Een 
fantastische ervaring voor 
onze kinderen! Afgelopen 

jaar waren we met onze 
teams in Saint Louis (Amerika) 

en de Canarische Eilanden! 
 

- Bevordering gezond gedrag 
Doelstelling: Ons onderwijs in bevordering 
gezond gedrag is erop gericht dat de 
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven ten aanzien van een gezond 
gedragspatroon dat bij hen zelf past en bij de 
omgeving waarin ze opgroeien. 
In de onderbouwgroepen zal één en ander ter 
sprake komen bij het eten en drinken in de 
kring. Bij de midden- en bovenbouwgroepen 
worden deze onderwerpen behandeld tijdens 
de lessen natuuronderwijs en de daarvoor 
bestaande projecten zoals de hartweek enz. 
 
- Geestelijke stromingen 
Doelstelling: De leerlingen de verschillende 
geestelijke stromingen uit onze samenleving 
laten herkennen voor wat betreft hun namen, 
uitgangspunten, geografische aspecten en hoe 
hun aantallen zich verhouden tot andere 
groeperingen. 
In de stamgroepen bovenbouw besteden we 
ook aandacht aan de diverse 
wereldgodsdiensten zoals: Jodendom, Islam, 
Boeddhisme en Hindoeïsme.  
 
- Expressieve vakken 
Binnen Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd nemen 
de expressievakken een belangrijke rol in. We 
zullen kinderen steeds meer uitdagen op een 
expressieve manier te communiceren. Voor 
tekenen, handvaardigheid, muzikale- en 
dramatische vorming worden leerlijnen 
gebruikt. We gebruiken hiervoor als leidraad 
de kerndoelen. Ook wordt er veel lesmateriaal 
van internet gedownload.  
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Muziek ABC 

Op onze school krijgen de kinderen in 
stamgroepen middenbouw Muziek ABC. 
Wekelijks geeft een enthousiaste 
vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool 
muziekles. In de lessen wordt 
gezongen, gespeeld met 
ritme en melodie en 
wordt de basis gelegd 
voor het leren van het 
notenschrift. Daarnaast 
maken de kinderen 
kennis met diverse 
muziekinstrumenten. Het 
is onze ervaring dat de 
leerlingen echt uitkijken naar deze lessen. De 
cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten 
met een presentatie en alle kinderen 
ontvangen een certificaat. De gemeente vindt 
het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen 
om zich muzikaal te ontwikkelen en 
subsidieert deze lessen. Zo kan elk kind in 
onze gemeente zijn eigen muzikale talenten 
ontdekken. 
 
- Emotionele Vorming, Bevordering sociale 
redzaamheid; KIVA 
Doelstelling: We leren onze kinderen zich te 
gedragen in de maatschappij volgens de 
geldende normen en regels. Het leren houden 
aan de afspraken die hiervoor maatschappelijk 
gemaakt zijn, deze afspraken en regels 
uitvoeren op een zodanige wijze dat het 
vertrouwen geeft en een gevoel van 
veiligheid.  
Dit schooljaar starten we met KIVA, een 
preventief -, schoolbreed programma gericht 
op het versterken van de sociale veiligheid en 
het tegengaan van pesten op basisscholen. 
KiVa zet in op positieve groepsvorming en 
stimuleert de sociale vaardigheden en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Daarmee worden de sociale veiligheid en het 
pedagogisch klimaat op school verbeterd. De 
nadruk ligt op de groep als geheel en dus niet 
op specifieke individuen. Het motto luidt dan 
ook: ‘samen maken wij er een fijne school 
van!’ 
 
Naast emotionele vorming besteden we 
aandacht aan de bevordering van de sociale 

redzaamheid in het verkeer en de regels die 
we dienen na te leven. 
In de stamgroepen bovenbouw nemen de 
leerlingen deel aan een schriftelijke- en 
praktische verkeersproef. 
 
- Zintuiglijke en lichamelijke oefening 
(gymnastiek) en bewegingsonderwijs 
Doelstelling: Ons bewegingsonderwijs is er op 
gericht dat kinderen hun 
bewegingsmogelijkheden kunnen vergroten. 
Wij doen dit door middel van spel en 
lichamelijke oefening.  
In de stamgroepen onderbouw wordt de map 
‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ 
gebruikt. 
Vanaf de middenbouwstamgroepen gebruiken 
we de methode ‘Bewegen Samen Regelen’ als 
leidraad. Daarnaast worden in sommige 
groepen studenten van de Koninklijke 
Academie Lichamelijke Oefening ingezet en 
van de Mbo-opleiding ‘Sport en Beweging’. 
Een combifunctionaris van het Sportbedrijf 
helpt ons het jaarrooster voor alle groepen op 
te stellen. Alle leerlingen doen aan de 
gymnastieklessen mee behalve indien er door 
een ouder/verzorger schriftelijk meegedeeld 
wordt, dat de lessen niet gevolgd kunnen 
worden. 
 
- Bevordering sociale veiligheid 
In september 2005 is beleid geformuleerd 
vanuit de Gemeente Almelo in de vorm van 
een protocol ‘Veiligheid op scholen’. Hierin 
zijn richtlijnen beschreven voor o.a. fysiek- en 
verbaal geweld, vernielingen, diefstal, 
seksuele intimidatie en seksueel misbruik, 
schoolverzuim en drugsgebruik/bezit. Als 
school hebben wij daarnaast een 
beleidsdocument opgesteld, genaamd 
‘Omgaan met elkaar’ waarin deze elementen 
zijn uitgewerkt o.a. in de vorm van een 
schoolreglement en een gedragscode en 
pestprotocol. Daarnaast wordt er om het jaar 
een enquête afgenomen onder leerlingen 
(vanaf de bovenbouw), ouders en 
leerkrachten over o.a. sociale veiligheid. De 
resultaten worden in een teamvergadering en 
in de medezeggenschapsraad besproken en 
indien nodig worden er beleidswijzigingen 
ingevoerd. 
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- Actief burgerschap en sociale integratie 
Onder actief burgerschap verstaan wij het 
inleiden van kinderen en jongeren in de 
samenleving. 
Wij onderscheiden vijf niveaus waarop 
burgerschapsvorming binnen onze school 
gestalte krijgt. Per niveau wordt kort een 
beschrijving gegeven van zaken die zich 
binnen onze school voordoen of in 
ontwikkeling zijn. 
 
1. Identiteitsvorming aan de hand van  
levensbeschouwing 
Je moet eerst leren en ontdekken wie je zelf 
bent om goed te kunnen functioneren in de 
maatschappij. Als christelijke school besteden 
we veel aandacht aan levensbeschouwelijke 
vorming. Wij doen dit o.a. door: 
• Aandacht voor gebed, het vertellen van 
   verhalen, christelijke liederen en vieringen; 
   op deze wijze krijgen de leerlingen de  
   tradities mee van het christelijke geloof. 
• Het handelen van de leerkrachten vanuit 
   een christelijke levenshouding. Aan de 
   volgende waarden wordt belang  
   gehecht: eerbied, verwachting,  
   betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
• De christelijke identiteit tot uiting te laten  
   komen in hoe men met elkaar omgaat in de  
   school. Krijgen de leerlingen voldoende  
   kansen en mogen ze steeds opnieuw  
   beginnen? Is er voldoende begrip voor  
   elkaars culturele opvattingen en gebruiken.  
 
2. De school als samenleving 
De school is een (waarden)gemeenschap op 
zichzelf, waarin mensen het samenleven 
oefenen. De school moet een plek zijn waar 
leerlingen leren omgaan met de diversiteit en 
de ingewikkelde verhoudingen in de 
samenleving en met de noodzaak tot overleg. 
Een veilig schoolklimaat bevordert de 
openheid en respect in de school en is 
daarmee een belangrijke voorwaarde voor 
burgerschapsvorming. 
De volgende zaken krijgen binnen onze school 
de aandacht:  
• Aandacht voor de gezamenlijke beleving in  
   de school: aandacht voor de verschillen  
   tussen de leerlingen geeft hen het gevoel  
   dat ze kunnen zijn wie ze zijn en dat ze er  
   toe doen. Er is aandacht voor elkaars  

   cultuurverschillen (o.a. de verschillende  
   religieuze feestdagen). 
• Voor een goede omgang met elkaar zijn  
   schoolregels nodig. Het moet voor iedereen  
   helder zijn waarom er regels bestaan en hoe  
   ermee omgegaan wordt als die regels  
   overtreden worden. Er is beleid voor het  
   omgaan met elkaar en met conflicten en  
   straffen. 
• Leerlingen worden aangesproken op hun  
   verantwoordelijkheid voor het  
   schoolgebouw en het schoolplein; samen  
   verantwoordelijk zijn. 
 
3. De school als pedagogisch normatief 
instituut 
Op dit niveau gaat het om het ontwikkelen 
van normbesef bij leerlingen. Het gaat hierbij 
om het uiteindelijk voorkomen van 
maatschappelijke problemen door 
ongewenste opvattingen, houdingen en 
gedragingen van leerlingen over de 
samenleving of over groepen in de 
samenleving aan te pakken. 
Als school hebben wij de volgende 
voornemens: 
• Schoolleiding en docenten bespreken met  
   de leerlingen opvattingen en uitspraken die  
   ongewenst zijn en geven hierbij aan  
   waarom. Te denken valt aan discriminerende  
   opmerkingen jegens andere leerlingen of  
   bevolkingsgroepen in de samenleving. 
• Leerlingen worden actief bevraagd op hun  
   standpunten en gestimuleerd hun mening te  
   vormen over ongewenste opvattingen of  
   uitingen door in de klas met hen hier over te  
   spreken om hen zo verantwoordelijk te  
   maken voor elkaars gedrag en meningen. 
• De openheid in de school over dit  
   onderwerp is van groot belang. Een leerling  
   moet kunnen praten over wat hij/zij denkt of  
   voelt. Dit voorkomt o.i. dat leerlingen  
   discrimineren of radicale ideeën  
   ontwikkelen. 
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4. De school middenin de samenleving 
als school zijn wij geen eiland in de   
samenleving maar kunnen we juist als een spil 
in de samenleving fungeren.  
De school kan veel betekenen voor een buurt 
en de buurt kan veel betekenen voor de 
school. Wij onderhouden in dat verband de 
volgende contacten:   
 
• de bibliotheek, de gemeentelijke sportraad,  
   jeugdzorg, de wijkkerk, de muziekschool,  
   het creatief centrum en de wijkcommissie.     
   Door deelname te stimuleren bij de  
   leerlingen raken ze meer betrokken en  
   enthousiast en maken ze zo deel uit van de  
   (wijk)samenleving; 
• door contacten met o.a. de natuur- en  
   milieueducatiedienst en het organiseren  
   van excursies naar andere natuur- en  
   maatschappelijke organisaties en/of musea,  
   brengen wij de kinderen meer in contact  
   met culturele kennis (o.a. ook d.m.v.  
   lespakketten en lesbrieven). 
 
5. Kennis van en discussie over politieke en 
maatschappelijke praktijken in de 
samenleving en de eigen visie van de leerling 
daarop. 
Hierbij staat vnl. kennis over hoe ons politiek 
systeem in elkaar zit centraal. Het wil de 
kinderen meer betrekken bij kennis over onze 
staatsinrichting en in maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 
- Onderwijs met behulp van de computer 
Alle leerlingen op onze school hebben de 
beschikking over een ipad. De ipad wordt 
ingezet om leerstof te verwerken, 
presentaties te maken, projecten uit te voeren 
en om te leren omgaan met de mogelijkheden 
van het World Wide Web, maar ook om 
kinderen te leren bewust met deze bron van 
informatie om te gaan. 
ICT is voor de leerlingen zo veel mogelijk 
geïntegreerd in de lessen.  
We gebruiken de software van ScoolSuite om 
kinderen hun lessen te laten plannen, om 
leerlingen te volgen in hun onderwijsproces en 
als communicatiemiddel tussen ouders en 
school. 

Daarnaast vormt de adaptieve software van 
Gynzy, Muiswerk en Taalzee bron van 
verwerking. 
  
Op onze website www.telgenborch.nl worden 
verslagen en/of fotoreportages van 
schoolactiviteiten geplaatst. Ook de 
dinsdagkrant heeft hier een plekje. Daarnaast 
hebben we ook een facebook-pagina: 
https://www.facebook.com/telgenborch 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. De leerlingen 
 

4.1 Leerlingenzorg 
 
- Ons zorgplan 
Onze school kent twee ‘interne begeleiders’ 
(IB-ers), mevr. Gretha Jansen en mevr. Dianne 
Sprakel.  Zij hebben als bijzondere taak, het 
proces te bewaken van leerlingen die om één 
of andere reden extra hulp nodig hebben. Ze 
coördineren de zorgvraag. 
Bijvoorbeeld: de coach ziet geen vooruitgang 
bij het rekenen van een bepaalde leerling, de 
IB-er geeft advies, onderzoekt en geeft sporen 
aan. De IB-er is niet in de eerste plaats de 
‘extra hulp’, maar functioneert als coach voor 
de leerlingenzorg. 
Alle ‘zorgkinderen’ passeren de IB-er. De 
ouders worden altijd op de hoogte gebracht 
indien er extra zorg en hulp moet/mag zijn. 
Persoonlijke gegevens van kinderen worden 
alleen met schriftelijke toestemming van 
ouders, aan anderen ter hand gesteld. 
Om ‘uitval’ zo spoedig mogelijk te signaleren 
hanteert onze school een leerlingvolgsysteem; 
een aantal toetsen over verschillende 
vakgebieden die gedurende de hele 
schoolperiode van de kinderen van tijd tot tijd 
worden afgenomen. 
Hoe wij gestalte geven aan de zorg binnen 
onze school staat uitgebreid beschreven in 
ons ‘Zorgplan’ (ter inzage op school aanwezig). 
 

http://www.telgenborch.nl/
https://www.facebook.com/telgenborch
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- De meer getalenteerde leerling 
De keuze voor het ontwikkelen van beleid 
voor meer getalenteerde kinderen is ontstaan 
uit de behoefte om ook deze leerling extra 
aandacht te geven. 
Meergetalenteerde leerlingen lopen het 
gevaar onvoldoende uitgedaagd te worden 
door de aangeboden leerstof. Een ander veel 
gesignaleerd probleem is, dat deze leerlingen 
een slechte studiemethode of studiestrategie 
aangeleerd hebben, omdat ze zo gemakkelijk 
leerstof in zich op kunnen nemen. 
We denken bij meergetalenteerde leerlingen 
aan drie categorieën. Te weten: 
• (Hoog)begaafden: Hoogbegaafdheid is meer 
dan alleen een hoge intelligentie, het omvat 
ook creativiteit en taakgerichtheid. Wij 
realiseren ons dat hoogbegaafdheid niet altijd 
tot uiting komt in goede schoolresultaten 
(onderpresteren).  
• (Hoog)intelligenten: Hierbij gaat het om  
   kinderen die vanwege hun cognitieve  
   capaciteiten speciale aandacht nodig  
   hebben. Deze leerlingen hoeven daarbij niet  
   uit te blinken in creativiteit en  
   taakgerichtheid. 
• Kinderen met speciale talenten: Hierbij gaat  
   het om kinderen die hun begaafdheid tonen  
   op een ander gebied dan het cognitieve vlak. 
Bij het begeleiden van de meer getalenteerde 
kinderen op schoolniveau kan o.a. gedacht 
worden aan het aanpassen van het reguliere 
aanbod via een aangepaste instructiewijze, 
het aanbieden van leerstof met een hogere 
moeilijkheidsgraad en meer uitdagende 
leerstof. 
Om meer getalenteerde leerlingen vroegtijdig 
op te sporen is gekozen voor de aanpak van 
het SIDI protocol van Eduforce.  
 
Het Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd biedt ons de 
mogelijkheid kinderen die voor een bepaald 
vak meer aan kunnen, in een hoger niveau te 
plaatsen, zodat elk kinderen uitdagende 
lesstof aangeboden wordt. Daarnaast hebben 
we op school ook een “Einstein-groep”, die 
o.l.v. leerkracht Marijcke Buitenhuis, 
uitdagende leerstof aangeboden krijgt. 
 
 

                                                           
1 Zie verder bij onderdeel 5. 

Passend Onderwijs binnen 
Samenwerkingsverband (SWV) Twente 
Noord. 

 
De Telgenborch is onderdeel van SWV Twente 
Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaO-
scholen van alle basisschoolbesturen en de 
SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. 
De samenwerking vindt plaats met als doel 
uitvoering te geven aan de wet op Passend 
Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in 
netwerken. Ieder netwerk heeft een eigen 
coördinator. Deze netwerkcoördinator is voor 
het netwerk een eerste aanspreekpunt 
namens het SWV. 
Het SWV ondersteunt scholen met de inzet 
van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D 
ingericht met schoolcoaches op het gebied 
van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt begeleiding 
in de vorm van onderwijsarrangementen, 
consultatie en begeleidingsplannen.  
Ook geeft het SWV 
toelaatbaarheidsverklaringen af voor het 
speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze 
toelaatbaarheidsverklaringen worden 
voorbereid in het Schoolondersteuningsteam1 
(SOT) onder begeleiding van een 
trajectbegeleider van het SWV. Ouders 
worden bij dit overleg in het SOT als 
overlegpartner betrokken. 
Indien ouders en/of school het niet eens zijn 
met een beslissing over de toelaatbaarheid tot 
het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend 
worden bij de adviescommissie van het SWV. 
Over de bereikbaarheid van deze commissie 
en de bezwaarprocedure is informatie te 
vinden op de website van het 
Samenwerkingsverband. Op deze website is 
ook andere informatie over passend onderwijs 
en het SWV te vinden. 
 
Contactinformatie van het SWV: 
 
Website: www.swv-twentenoord.nl  
Mail: info@swv-twentenoord.nl  
 
Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord 
Tel.: 0546-745790 
 
 

http://www.swv-twentenoord.nl/
mailto:info@swv-twentenoord.nl
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Het Schoolondersteuningsprofiel. 
 
Hieronder beschrijft de Telgenborch haar 
Schoolondersteuningsprofiel. Andere 
documenten2 waar informatie te vinden is 
over de ondersteuningstructuur zijn: 

 Het Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP). 

 De notitie “Basisondersteuning” van 
SWV Twente Noord 

 Het “Ondersteuningsplan 2018-2022” 
van SWV Twente Noord 

 
1. De missie: 

De missie van de  Telgenborch sluit aan bij die 
van het SWV Twente Noord. De Telgenborch 
biedt passend basisonderwijs. Onderwijs en 
de begeleiding van kinderen wordt  zo 
normaal, zo dichtbij mogelijk georganiseerd. 
De school stemt hierbij af met SWV Twente 
Noord. 
De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief 
goed passend onderwijs te bieden. Dit het 
liefst op een school, die zo thuisnabij en zo 
regulier als mogelijk is.  
 

2. De visie: 
De Telgenborch maakt dit mogelijk door: 

 De basisondersteuning en 
kwaliteitszorg volgens de eisen van de 
inspectie toe te passen; 

 De uitgangspunten volgens 
Handelingsgericht Werken (HGW) in 
de praktijk te brengen; 

 De ondersteuning door het SWV tijdig 
in te schakelen om voor leerlingen een 
passend onderwijsarrangement 
mogelijk te maken. 

 
3. Ambitie passend onderwijs: 

Het schoolteam werkt samen met 
deskundigen in en om de school, zodat zoveel 
mogelijk leerlingen thuisnabij passend 
onderwijs kunnen volgen. In het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft 
de school waar de grenzen van de 
mogelijkheden van ons schoolteam liggen.  

                                                           
2 Deze documenten liggen op de school ter inzage. 

Het team beschikt over gespecialiseerde 
leerkrachten en extra 
ondersteuningsmogelijkheden.    
Hierdoor zijn de leerkrachten goed voorbereid 
om onderwijs- en opvoedproblemen te op te 
lossen. 
 

4. Ondersteuningsstructuur: 
De school wordt op verzoek ondersteund 
vanuit het SWV via de inzet van een Expertise 
en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit 
schoolcoaches met kennis over 
begeleidingsoplossingen.  Via het 
schoolbestuur is de inzet mogelijk van een 
orthopedagoog.  
De school heeft een 
schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT 
houdt volgens een vaste planning groeps- en 
leerlingbesprekingen. Deze groeps- en 
leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de 
zogenaamde HGW en HIA (handelingsgericht 
integraal arrangeren) werkwijze. Binnen deze 
werkwijze staat planmatig en doelgericht 
werken voorop. Vragen rondom leerlingen 
worden besproken op basis van hun 
ondersteuningsbehoefte. 
Leerlingbesprekingen verlopen volgens 
planning maar kunnen ook op afroep plaats 
vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet 
worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel 
deskundigen uit de school, het bestuur als het 
SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat 
ondersteuners uit de gemeentelijke jeugdzorg 
aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, 
schoolverpleegkundige, schoolarts, 
leerplichtambtenaar of wijkagent. De school 
maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige 
en noodzakelijke adviezen van externe 
partners. Over een SOT overleg worden 
ouders altijd geïnformeerd. Ouders worden 
altijd betrokken bij besprekingen en besluiten 
over hun kind. 
Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra 
ondersteuners het verwachte doel niet wordt 
bereikt. De ondersteuningsstructuur van het 
eigen bestuur of SWV is dan vaak ingezet ten 
behoeve van de leerling. Een groeiformulier3 
geeft aan welke acties al dan niet met succes 

3 Het groeiformulier verzamelt alle informatie over 
een leerling op een planmatige manier, zodat 
afspraken en evaluaties goed zijn te volgen. 



18 
 

reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht 
op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn 
andere acties nodig om voor de leerling 
passend onderwijs te kunnen organiseren. De 
intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie 
contact op met het SWV om ondersteuning 
van een trajectbegeleider te vragen. Samen 
bereiden de IB-er en de trajectbegeleider  
overleg of vervolgstappen voor. In ieder geval 
worden de ouders en de leraren betrokken bij 
het overleg. Het traject met de 
trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats 
naar oplossingen binnen de eigen of een 
andere basisschool. Het overleg kan echter 
ook tot een advies leiden, waarbij een 
toelaatbaarheid tot het speciaal 
(basis)onderwijs aan de orde is. 
 

5. Basisprofiel van de Telgenborch: 
De Telgenborch biedt basisondersteuning 
volgens afspraken over de 
ondersteuningsmogelijkheden zoals in Twente 
Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het 
SOP aangegeven hoe de stand van zaken is 
t.a.v. deze afspraken. 
De Telgenborch heeft haar onderwijs zo 
ingericht dat 

- vroegtijdig leer-, opgroei- en 
opvoedproblemen worden 
gesignaleerd; 

- een veilig (sociaal) schoolklimaat voor 
alle leerlingen geboden wordt; 

- er een aanbod is voor leerlingen met 
dyslexie of dyscalculie; 

- er een aanbod is  voor leerlingen met 
meer of minder dan gemiddelde 
intelligentie; 

- er een aanpak is, gericht op het 
voorkomen van gedragsproblemen. 

 
De Telgenborch werkt met duidelijke 
afspraken  om sociaal emotionele 
problematiek en gedragsproblemen te 
voorkomen. De school ontwikkelt een 
pedagogische aanpak waarin leerlingen met 
ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en 
autisme goed gedijen.  

                                                           
4 De school beschikt over een protocol voor 
medische handelingen. 

 

De Telgenborch staat open voor een gesprek 
met ouders over de opvang van leerlingen met 
meer ingewikkelde of intensieve 
ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de 
school aangegeven bij welke specifieke 
ondersteuningsvragen het schoolteam zich 
meer of minder ervaren vindt. 
De ondersteuningsmogelijkheden van de 
school kunnen begrensd worden door 
verschillende oorzaken. Als de begeleiding van 
een leerling te ingewikkeld is, kan voor de 
school een grens bereikt worden. De volgende 
redenen kunnen grenzen van de school 
bepalen:  

  Veiligheid van medeleerlingen en 
leerkracht; 

  Mate van zelfredzaamheid; 

  Mate van fysieke en/of medische 
verzorging4;  

  Kwaliteit en kwantiteit van het 
onderwijs dat mogelijk is;  

  Benodigde materiële ondersteuning 
van hulpmiddelen.  

 
6. Aanmeldingsprocedure.  

Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het 
eerst naar de  basisschool gaan, is de 
zorgplicht van kracht. De Telgenborch zal 
samen met de ouders onderzoeken of in het 
geval van specifieke 
ondersteuningsbehoeften, de school de 
aangemelde leerling voldoende onderwijs kan 
bieden. Leerlingen binnen de 
basisondersteuning worden geplaatst op de 
school van aanmelding, mits aan andere 
plaatsingsvoorwaarden5 is voldaan. Indien 
nodig bespreekt het SOT de 
ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het 
SWV en ook andere deskundigen kunnen 
hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de 
school onvoldoende tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoeften, dan is het 
schoolbestuur verantwoordelijk een plek te 
vinden binnen het eigen bestuur of in 
samenwerking met het SWV binnen een 
andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste 
geval zal de school de hulp van een 

5 Zie de plaatsingsprocedure van het 
schoolbestuur. 
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trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie 
boven). 
 
5. Basisprofiel van de De Telgenborch: 
De Telgenborch biedt basisondersteuning 
zoals deze is vastgelegd in de regio van het 
SWV Twente Noord voor alle basisscholen. De 
notitie waarin de basisondersteuning wordt 
beschreven, ligt ter inzage op de school. Deze 
basisondersteuning is o.a. vastgelegd in 
standaarden. Dit zijn afspraken waar alle 
basisscholen in Twente Noord naar streven. 
De school heeft in het SOP aangegeven hoe de 
stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Ook 
heeft de school in ontwikkelings- en 
scholingsplannen beschreven hoe het 
schoolteam verder werkt om deze 
basisondersteuning te realiseren. Deze 
ontwikkelings- en scholingsplannen zijn 
bedoeld om als school steeds beter passend 
onderwijs te geven. 
De Telgenborch heeft haar onderwijs zo 
ingericht dat 
- vroegtijdige leer-, opgroei- en  
  opvoedproblemen worden gesignaleerd; 
- een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle  
  leerlingen geboden wordt; 
- een aanbod te creëren is voor leerlingen met  
  dyslexie of dyscalculie; 
 
- een afgestemd aanbod tot stand gebracht  
  wordt voor leerlingen met meer of minder  
  dan gemiddelde intelligentie; 
- een aanpak gericht op het voorkomen van  
  gedragsproblemen geboden wordt. 
 
De Telgenborch houdt in haar onderwijs 
rekening met de specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen. De school 
heeft het pedagogisch klimaat duidelijk 
beschreven en met het hele schoolteam in de 
dagelijkse praktijk uitgewerkt. Hierbij werkt de 
school via duidelijke afspraken  aan het 
voorkomen van sociaal emotionele 
problematiek en gedragsproblemen. Deze 
afspraken zijn op de school in te zien.  
De school ontwikkelt een pedagogische 
aanpak waarin leerlingen met 
ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en 
autisme goed gedijen. De school richt haar 
onderwijs hier op in en schoolt de 
leerkrachten hiertoe. 

De Telgenborch staat open voor een gesprek 
met ouders over de opvang van leerlingen met 
meer ingewikkelde of intensieve 
ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de 
school aangegeven in welke specifieke 
ondersteuningsvragen het schoolteam zich 
meer of minder ervaren acht. De school zal 
deze specifieke ondersteuningsvragen van  
leerlingen samen met het SWV, via de inzet 
van een trajectbegeleider (zie boven), 
onderzoeken en in beeld brengen. 
Passend Onderwijs is echter niet per definitie 
inclusief onderwijs. Ook is de Telgenborch niet 
in staat om alle leerlingen met zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen. 
Het samenwerkingsverband ondersteunt de 
school indien nodig bij het vinden van een 
juiste onderwijsplek buiten de eigen 
basisschool.  
De ondersteuningsmogelijkheden van de 
school kunnen begrensd worden door 
verschillende oorzaken. De complexiteit of 
meervoudigheid van de problematiek bij een 
individuele leerling kan een grens voor de 
school zijn. De Telgenborch heeft ook deze 
grenzen verwoord in haar eigen SOP.   
De volgende redenen kunnen grenzen van de 
school bepalen:  

 Veiligheid van medeleerlingen en 
leerkracht; 

 Mate van zelfredzaamheid; 

 Mate van fysieke en/of medische 
verzorging;  

 Kwaliteit en kwantiteit van het 
onderwijs dat mogelijk is;  

 Benodigde materiële ondersteuning 
van hulpmiddelen.  

 
6. Aanmeldingsprocedure.  
Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het 
naar de  basisschool gaan, is de zorgplicht van 
kracht. De Telgenborch zal samen met de 
ouders onderzoeken of in het geval van 
specifieke ondersteuningsbehoeften de school 
de aangemelde leerling voldoende onderwijs 
kan bieden. Leerlingen binnen de 
basisondersteuning worden geplaatst op de 
school van aanmelding, mits aan andere 
plaatsingsvoorwaarden  is voldaan.  
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Indien nodig bespreekt het SOT de 
ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het 
SWV en ook andere deskundigen kunnen 
hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de 
school onvoldoende tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoeften, dan is het 
schoolbestuur verantwoordelijk een plek te 
vinden binnen het eigen bestuur of in 
samenwerking met het SWV binnen een 
andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste 
geval zal de school de hulp van een 
trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie 
boven). 
Voor tussentijdse aanmeldingen van kinderen 
die van een andere basisschool komen, blijft 
de school van herkomst de zorgplicht houden, 
tot de leerling is aangenomen op de nieuwe 
school. 
 

4.2 Handelingsgericht Werken 
Vanuit het project ‘Bouwen aan de Adaptieve 
School’ (= BAS) waar we een aantal jaren mee 
hebben gewerkt, is de behoefte ontstaan op 
een nog betere wijze gestalte te geven aan de 
onderwijsbehoefte van elk kind. Waren we 
vanuit het BAS-project al bezig met elkaar 
vorm te geven aan een school die tegemoet 
komt aan de onderwijsbehoefte van elk kind, 
Handelings Gericht Werken (HGW) is daar een 
logisch vervolg op. We proberen zicht te 
krijgen op wat elk kind nodig heeft om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen. We 
benoemen de instructie- en 
begeleidingsbehoeften van de kinderen en 
vertalen dit naar het gewenste 
onderwijsaanbod. Dit is een echt andere 
aanpak dan b.v. de vraag te stellen: “Wat is er 
mis met dit kind?” 
 

4.3 Rapportage - vorderingen van 
leerlingen 
De leerlingen worden gevolgd in de 
vorderingen van hun werk o.a. middels ons 
leerlingvolgsysteem. De resultaten worden 
aan de leerlingen doorgegeven en de ouders 
krijgen de gelegenheid om elke zes 
‘onderwijsweken’ de stand van zaken te 
bespreken tijdens het IOP-gesprek met kind, 
ouder en leerkracht. 

Middels de software van ScoolSuite worden 
ouders in de gelegenheid gesteld de 
voortgang van hun kind(eren) te volgen. 
 

4.4 Uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs en CITO-scores 
In januari van groep 8 geeft de school een 
advies aan leerlingen en hun ouders voor 
welke brugklas van het voortgezet onderwijs 
de leerling het meest geschikt geacht wordt. 
Op grond van dit advies kunnen ouders en 
kinderen een vervolgschool  kiezen.  Aan het 
eind van groep 8 (in april) nemen de 
leerlingen ook nog deel aan de landelijk 
afgenomen centrale eindtoets voor het 
basisonderwijs: de Cito-toets. De 
vervolgschool voor het kind staat dan al vast.  
Echter, wanneer de uitslag van de centrale 
eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, kan het 
advies naar “boven” worden bij gesteld. Een 
advies kan nooit “naar beneden” worden bij 
gesteld. 
De CITO-toets kent een maximale score van 
550 en een minimale score van 500. Onze 
school heeft de afgelopen jaren de volgende 
‘resultaten’ behaald:  
in 2013: 537,5, in 2014: 534,4, in 2015: 537,9, 
in 2016: 535,7 en in 2017: 535,8.  
Afgelopen schooljaar hebben we voor het 
eerst de DIA-eindtoets afgenomen. De 
resultaten van onze leerlingen lagen op 
verwachtingsniveau.(356,8) 
Ouders en leerlingen krijgen in de loop van het 
schooljaar uitgebreide informatie over de 
selectieprocedure, de verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs etc. 
Onze leerlingen zijn het afgelopen jaar 
uitgestroomd naar: 
• De brugklas van het VMBO (Voorbereidend  
   Middelbaar Beroeps Onderwijs): 12 
leerlingen. 
• De brugklas van het VMBO 
Theoretisch/HAVO: 5 leerlingen. 
• De brugklas van het HAVO/VWO:  5 
leerlingen. 
• De brugklas van het Gymnasium: 2 
leerlingen. 
Voor alle leerlingen die onze school verlaten 
maken wij een z.g. ‘onderwijskundig rapport’.  
Het wordt verstrekt aan de ‘nieuwe’ school 
van de leerling. 
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4.5 Doorgaande lijn 
De basisschool is een school met een 
doorgaande lijn waarin de leerstof in acht 
jaren wordt aan- 
geboden. Daarbij wordt de ontwikkeling van 
leerlingen ook in de gaten worden gehouden 
door ons leerlingvolgsysteem. Soms kan de 
kloof in de ontwikkeling van het kind zo groot 
zijn dat het om sociaal emotionele en 
onderwijskundige reden beter is om een 
geheel jaar over te doen. Eén en ander zal 
uiteraard zorgvuldig met ouders overlegd 
worden. Het is uiteindelijk de school die 
beslist over het al dan niet overgaan van de 
leerlingen.  
 

4.6 Ouderportaal 
Wij willen graag open met ouders 
communiceren over de schoolontwikkeling 
van hun kind(eren). Daarom gebruiken wij een 
digitaal “ouderportaal”. 
Ouders krijgen op aanvraag een 
gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze 
kunnen inloggen in het administratiesysteem 
van de school. Middels de software van 
ScoolSuite krijgen ouders ook inzage in de 
leerresultaten van hun kind(eren).  
 

4.7 Inschrijven van leerlingen 
Leerlingen kunnen aan onze school worden 
ingeschreven als het inschrijvingsformulier 
naar waarheid door de ouder(s)/verzorger(s) 
is ingevuld. Het is verplicht om 
bijzonderheden betreffende het kind te 
melden. Verzwijgen kan leiden tot 
verwijdering van de school. De school 
beoordeelt elke eventuele inschrijving apart. 
We kijken of de toekomstige leerling in de 
groep past en of we het kind de eventuele 
extra zorg kunnen geven. Als het gaat om zorg 
voor de leerlingen kennen wij onze grenzen en 
willen die ook duidelijk aangeven. 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Verwijderen van leerlingen 
In onze school hanteren we afspraken over 
een veilige school voor iedereen! Wij durven 
onze grenzen aan te geven. Als een leerling 
zich niet aan deze grenzen houdt, kan het in 
een uiterst geval nodig zijn een leerling van 
school te sturen. Grenzen zijn bereikt als: 
• Leerlingen wapens bij zich dragen. 
• Leerlingen anderen excessief bedreigen. 
• Leerlingen excessief geweld gebruiken. 
• Ook van ouders van leerlingen worden 
   bovenstaande excessen niet getolereerd. 
 
U begrijpt, dat er, voor een beslissing 
genomen wordt een leerling te verwijderen, 
het een en ander gebeurd is. We gebruiken de 
volgende regels: 
• De ouders worden gehoord over het  
   voornemen van verwijdering. 
• Het besluit wordt schriftelijk gemotiveerd,  
  waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid 
   om bezwaar aan te tekenen binnen een  
   termijn van 6 weken. 
• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te  
   horen over het bezwaarschrift. 
• Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na  
   ontvangst beslissen. 
• Definitieve verwijdering vindt plaats, nadat  
   een andere school bereid is gevonden de  
   leerling toe te laten. 
• Als het bevoegd gezag aantoonbaar  
   gedurende 8 weken zonder succes heeft  
   gezocht naar een school wordt de leerling  
   alsnog definitief 
verwijderd. 
 

4.8 Logopedie (spraakles) 
De zorg voor kinderen met 
spraak/taalproblemen werd 
in voorgaande jaren door 
school en schoollogopedist uitgevoerd. De 
schoollogopedie werd bekostigd vanuit de 
subsidie die de gemeente verstrekte. Helaas is 
dit niet meer het geval. Wel blijven wij de 
spraak- taalontwikkeling goed volgen door 
middel van observatie en toetsen. Ook de 
inbreng van u als ouder is van groot belang.  
Indien er sprake is van een spraak- 
taalachterstand zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en tegelijkertijd het 
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vervolgtraject met u bespreken. Het 
vervolgtraject kan zijn:  
• Inzetten extra spraak- taalondersteuning in  
   de groep. 
• Doorverwijzen naar de schoolarts. 
• Doorverwijzen via huisarts/kinderarts naar  
   particuliere logopedie. 

 
4.9 Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil, samen 
met u als ouder en de school, ervoor zorgen 
dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar 
een gezonde groei en ontwikkeling 
doormaken. Tot de leeftijd van 4 jaar heeft u 
met uw kind diverse keren het JGZ-team 0-4, 
GGD Regio Twente,  op het consultatiebureau 
bezocht. Vanaf 4 jaar wordt de zorg voor uw 
kind overgedragen aan het JGZ-team 4-19 van 
de GGD Regio Twente. Dit team leert u 
kennen via de basisschool van uw kind(eren). 
In deze folder leest u wat u kunt verwachten 
van de Jeugdgezondheidszorg in de periode 
dat uw kind op de basisschool zit.  
 

Preventieve gezondheidsonderzoeken 
(PGO’s) 
Een belangrijk middel voor het bewaken en 
bevorderen van een gezonde groei, 
ontwikkeling en leefstijl van kinderen is het 
preventief gezondheidsonderzoek. Het JGZ-
team 4-19 nodigt kinderen uit voor een 
onderzoek in groep 2 (5/6 jaar) en groep 7 
(10/11 jaar) van het basisonderwijs. Het JGZ-
team 4-19 bestaat uit een doktersassistente 
JGZ, een verpleegkundige JGZ en een arts 
Jeugdgezondheidszorg, allen in dienst van de 
GGD Regio Twente.  
Tijdens de gezondheidsonderzoeken wordt 
onder andere aandacht besteed aan de 
lichamelijke gezondheid, het gedrag, de 
emotionele ontwikkeling, het algeheel 
welbevinden en het functioneren op school. 
Wij maken daarbij gebruik van vragenlijsten 
voor ouders, kinderen en school. Na afloop 
van het onderzoek bespreken wij, als dit van 
belang is voor een goed functioneren van uw 
kind op school,  de uitkomsten van het 
onderzoek met de intern begeleider van de 
school.  

PGO stamgroep niveau groep 2 
Bij het preventief gezondheidsonderzoek in 
groep 2 worden u en uw kind uitgenodigd 
voor een bezoek aan de doktersassistente JGZ 
en/of de arts JGZ. Vooraf wordt u gevraagd 
een vragenlijst in te vullen. Tijdens het bezoek 
controleren wij onder andere het 
gezichtsvermogen, het gehoor en lengte en 
gewicht. Verder besteden wij aandacht aan de 
ontwikkeling, de gezondheid, het 
welbevinden, de voeding, school en 
vrijetijdsbesteding. Indien nodig wordt er een 
vervolgafspraak gemaakt met de 
verpleegkundige JGZ of arts JGZ voor zorg op 
maat. 
 
PGO stamgroep niveau groep 7 
Voorafgaand aan dit preventief 
gezondheidsonderzoek komt de 
verpleegkundige JGZ in de groep om zich voor 
te stellen aan de kinderen. U krijgt als 
ouder/verzorger twee vragenlijsten om in te 
vullen. Deze kunt u in een gesloten envelop 
inleveren bij de leerkracht. Daarna volgt het 
eigenlijke onderzoek. Tijdens het onderzoek 
worden de vragenlijsten doorgenomen, de 
lengte en het gewicht gemeten en zo nodig 
het gezichtsvermogen en/of gehoor 
gecontroleerd. Uw kind hoeft zich tijdens het 
onderzoek niet uit te kleden. Het onderzoek in 
stamgroep 7 wordt uitgevoerd zonder de 
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s). Na 
het onderzoek krijgt u altijd schriftelijk, en 
eventueel telefonisch, bericht van de 
bevindingen. 
 
Zorg op maat  
Meestal is het preventief 
gezondheidsonderzoek een bevestiging van de 
positieve ontwikkeling van uw kind. Soms kunt 
u na het onderzoek onvoldoende gerust 
gesteld zijn of is een enkel advies niet 
voldoende. Als blijkt dat uw kind meer zorg 
nodig heeft, willen wij u ook graag verder 
helpen.  
Daarbij kunt u denken aan:  
Extra contactmoment  
Naar aanleiding van de uitkomsten van het 
preventieve gezondheidsonderzoek, of op 
andere momenten als u vragen heeft, kunt 
u een extra onderzoek, controle of gesprek 
aanvragen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 
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over de groei en ontwikkeling van uw kind, 
over het functioneren van de ogen en oren,  of 
over de ontwikkeling van spraak/taal of 
motoriek. Ook bij problemen op school of 
thuis kunt u contact opnemen met het JGZ-
team behorend bij de school van uw kind via 
het algemene telefoonnummer.  
De arts of verpleegkundige, van de 
Jeugdgezondheidszorg, GGD Regio Twente, 
kan u dan telefonisch adviseren, uitnodigen op 
een spreekuur of een bezoek aan huis 
brengen.  
 
GGD Regio Twente 
Teamleiders subregio Almelo, Hengelo & 
Enschede 
Nijverheidstraat 30 
7511 JM Enschede 
Tel. (0900) 333 888 9  

4.10 Leerlingen met specifieke medische zorg 

Zodra er een leerling wordt aangemeld die 
extra zorg vraagt, wordt er op school op de 
volgende wijze gehandeld: 
1. De interne begeleider en /of directie 

verzamelt bij alle betrokken instanties, 
waarmee het kind contacten heeft, 
informatie. Zie daarvoor ook ons 
aanmeldingsformulier. 

2. De directie/interne begeleider  filtert of de 
gevraagde zorg een belemmering kan zijn 
om tot  toelating over te gaan. 

3. Door directie/interne begeleider wordt er 
bekeken in  welke groep deze leerling 
geplaatst zou kunnen worden. 

4. Er wordt daarna een voorstel binnen het 
team gedaan. Bij leerlingen met specifieke 

medische zorg dient het gehele team 
achter de aanname te staan. 

5. Indien er wordt overgegaan tot 
aanname wordt er een protocol 
opgesteld met betrekking tot de 
aanname. 

6. Wij zijn als school niet 
verantwoordelijk voor het toedienen 
van medicatie op juiste tijdstippen.  

De verantwoordelijkheid ligt ten alle tijde bij 
de ouder(s). We willen wel meewerken, maar 
wij hebben een lesgevende taak en zijn 
daarvoor bevoegd en verantwoordelijk. 

Leerlingen met specifieke medische zorg 
vallen onder cluster 3 scholen. 
 

4.10  Pleinwacht 
De leerkrachten zorgen ervoor, dat er altijd 
tijdens de pauzes pleinwacht is. De pleinwacht 
houdt toezicht op de leerlingen en helpt hen 
indien dit nodig is. 
In de kleine en grote pauze lopen leerkrachten 
van de stamgroepen midden- en bovenbouw 
samen de pleinwacht. 
De stamgroepen van de onderbouw houden 
halverwege de morgen een kleine pauze. Het 
kind mag in deze pauze iets eten, wat het zelf 
heeft meegebracht. U kunt het beste fruit 
meegeven, omdat dit lekker is en gezond. Wilt 
u het fruit meegeven in een tasje, zakje of 
bakje? Vergeet u niet de naam erop te zetten? 
Leukoplast houdt goed! Ideetjes om mee te 
geven: appel, sinaasappel, stukje kaas, wortel, 
peer, druiven, mandarijn, melk, yoghurt. 
 

4.11  Jarig 
De verjaardag van elk kind wordt natuurlijk op 
school ook gevierd! Voor de jongere kinderen 
is er een feestelijke verjaardagshoed 
of muts, maar ook oudere 
kinderen vinden het maar wat 
fijn als er een vlag op het bord 
getekend wordt ter ere van 
hun feestdag!  
Veel kinderen vieren thuis een 
verjaardagspartijtje waar ook 
vriendjes of vriendinnetjes uit 
de klas voor uitgenodigd worden. 
Voor kinderen die niet uitgenodigd 
zijn is het niet leuk van zo dichtbij te zien, dat 
er een feestje is, waar zij niet bij zijn. Wilt u de 
uitnodigingen voor verjaardagpartijtjes 
daarom niet in de klas (laten) verspreiden?  
Als een kind jarig is mag het uiteraard 
trakteren in de eigen stamgroep. Als 
leerkrachten getrakteerd worden vinden we 
het fijn, als dat hetzelfde is als dat wat de 
kinderen krijgen. We willen u vragen, als het 
mogelijk is, uw kind niet op snoep te laten 
trakteren. Kinderen krijgen over het algemeen 
veel snoep en omdat wij graag mee willen 
werken aan het bevorderen van een gezonde 
levensstijl zou het fijn zijn als de traktaties 
gezond zijn.  
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4.12 Plagen of pesten 
Pestprotocol: een verklaring van 
schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders 
en leerlingen waarin is vastgelegd dat men het 
pestprobleem op school volgens een bepaalde 
werkwijze aanpakt. Iedere school behoort 
deze werkwijze te beschrijven zodat alle 
partijen weten hoe er in een dergelijk geval 
gehandeld kan worden. Op de Telgenborch 
willen we het hier onder vermelde protocol 
toepassen. We zullen er met de kinderen over 
praten. Zij weten dan hoe zij met pesten 
kunnen omgaan.  
 
Pesten 
Pesten is een wezenlijk en groot probleem. 
Pestgedrag vind je bij kinderen (en 
volwassenen van alle leeftijden. In alle 
bevolkingsgroepen. Het is belangrijk oog te 
hebben voor het onderscheid tussen pesten 
en plagen. 
a. Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen 
en spontaan negatief gedrag. M.a.w. het is 
eerder een onschuldige eenmalige activiteit 
waarbij humor een rol kan spelen. Het 
herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt 
hier. Het plagen speelt zich af tussen twee 
(kinderen of groepen) min of meer gelijken. 
b. Wanneer een leerling echter gepest wordt, 
betekent dit dat hij/zij continue het 
slachtoffer is van pesterijen. Wat het kind ook 
doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook 
niet tussen twee gelijken, maar de onmacht 
van het slachtoffer staat tegenover de almacht 
van de pester. 
c. Signalen die erop kunnen wijzen dat een 
kind gepest wordt:  

 niets meer vertellen over school 
 niet meer naar school of een club 

willen gaan en bijvoorbeeld 
uitvluchten daarvoor verzinnen 

 geen vrienden hebben en geen 
klasgenoten mee naar huis nemen, of 
bij andere kinderen gaan spelen 

 niet uitgenodigd worden voor feestjes 
 concentratieproblemen en slechte 

prestaties leveren op school 
 slaapproblemen en soms 

nachtmerries hebben 
 somber en/of teruggetrokken zijn 
 lichamelijke klachten zoals hoofdpijn 

of buikpijn 

 blauwe plekken op het lichaam 
 kapotte of kwijtgeraakte spullen 
 een bange of verdrietige indruk 

maken 
 plotselinge stemmingswisselingen 
 driftbuien 

 
Pesten kan en mag niet getolereerd worden 
Het pestprobleem draait niet alleen om de 
pester en het gepeste kind. Op de achtergrond 
is er een zwijgende groep kinderen bij 
betrokken. Zij vormen het publiek voor de 
pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn 
echter ook kinderen die pesten afkeuren, 
maar zich er niet mee bemoeien. Verder zijn 
natuurlijk de ouders in het geding. Zij worden 
dagelijks geconfronteerd met een emotioneel 
geknakt kind of krijgen thuis stoere verhalen 
te horen. En dan is er de leerkracht. Hij heeft 
de groep   pesters en gepeste kinderen elke 
dag in de klas en kan iets doen aan de 
veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn 
toevertrouwd. Niemand mag de ogen sluiten 
voor pestgedrag. Ouders, leerkrachten, 
leerlingen, directie en bestuur moeten er 
samen iets aan doen. Niemand mag aan de 
kant blijven staan. 
 
Het pestprotocol 
Aan het begin van ieder schooljaar worden de 
regels en afspraken van het pestprotocol met 
de kinderen besproken en wordt het 
Pestprotocol door de kinderen en 
leerkrachten ondertekend. 
Het stappenplan dat we hanteren om 
pestgedrag in te dammen: 
 
1. Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt 
    vervolgens gemeld bij de leerkracht. Deze 
    hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn  
    twee mogelijkheden: 
a. Er is geen sprake van pestgedrag. Het  
    probleempje wordt afgehandeld door de   
    leerkracht. 
b. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een  
    schriftelijk verslag gemaakt. De leerkracht  
    wint informatie in. 
2. Gesprek met leerkracht, pester(s) en  
    gepeste(n). De problemen worden  
    besproken en er worden afspraken  
    gemaakt. Hiervan wordt een beknopt  
    verslag gemaakt. De ouders van het gepeste  
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    kind en de pester worden op de hoogte  
    gebracht van het gesprek en de gemaakte  
    afspraken. 
3. Gedurende 2 weken is er aan het eind van  
    de week een gesprek. Hierin wordt  
    besproken of de gemaakte afspraken  
    nagekomen worden. Ook hiervan wordt een  
    beknopt verslag gemaakt. Als blijkt dat er  
    geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het  
    eind van de tweede week, wordt het  
    pestgedrag bekend gemaakt bij alle  
    geledingen. (onderwijzend personeel, MR,  
    bestuur, betrokken ouders). 
4. Het probleem wordt afgesloten of er komt  
    een volgend gesprek met alle betrokkenen.  
    Van dit gesprek wordt verslag gemaakt en  
    eventuele consequenties worden  
    doorgenomen. 
5. Als het pestprobleem uiteindelijk niet  
    opgelost wordt, zal aan de ouders van de  
    pester advies gegeven worden om een  
    andere school te zoeken. 
 
De regels van het Pestprotocol 
• Iemand niet op uiterlijk beoordelen. 
• Niet iemand buitensluiten. 
• Niet aan spullen van een ander zitten. 
• Elkaar niet bij een bijnaam noemen,   
   niet uitschelden. 
• Elkaar niet uitlachen. 
• Niet roddelen over elkaar. 
• Elkaar geen pijn doen. 
• Elkaar nemen zoals je bent. 
• Geen partij kiezen (bij een ruzie). 
• Geen aandacht aan de pester  
   schenken. Blijft de pester doorgaan,  
   dan aan de leerkracht vertellen. 
• Leerkracht vertellen wanneer jezelf of  
   iemand anders gepest wordt (dit is  
   geen klikken). 
• Eerst samen een ruzie uitpraten,  
   waarna vergeven en vooral vergeten. 
• Luisteren naar elkaar. 
• Nieuwkomers op school goed  
   ontvangen en goed opvangen. 
• Deze regels gelden natuurlijk niet  
   alleen op school. 
• Word je gepest, praat er thuis over, je  
   moet het niet geheim houden. 
 
Adviezen voor alle ouders: 
• Neem het probleem serieus: het kan 

   ook uw kind overkomen.  
• Neem de ouders van het gepeste kind  
   serieus.  
• Maak het tot een gemeenschappelijk  
   probleem.  
• Praat met uw kind over school, over  
   de relaties in de klas, over wat  
   leerkrachten doen, hoe zij straffen.  
   Vraag hen ook af en toe of er in de  
   klas wordt gepest.  
• Geef af en toe informatie over pesten;  
   wie doen het, wat doen zij en  
   waarom?  
• Corrigeer uw kind als het voortdurend  
   anderen buitensluit.  
• Geef zelf het goede voorbeeld.  
• Leer uw kind voor anderen op te  
   komen. 
 
Adviezen voor ouders van kinderen die 
pesten: 
• Neem het probleem serieus  
• Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans  
   pester te worden.  
• Probeer achter de mogelijke oorzaak  
   van het pesten te komen.  
• Maak uw kind gevoelig voor wat het  
   anderen aandoet. Besteed aandacht  
   aan uw kind.  
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen  
   van een sport. 
 
Adviezen aan ouders van gepeste kinderen: 
• Als pesten niet op school gebeurt, maar op  
   straat, kunt u de ouders van de pester  
   opbellen en voorzichtig vragen er met hun  
   kind over te praten. Gebruik daarbij als  
   argument dat elk kind op straat veilig moet  
   kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.  
• Pesten op school kunt u het beste direct met  
   de leerkracht bespreken.  
• Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat  
   om een uitgebreide aanpak. Neem contact  
   op met de leerkracht, ga bij de school kijken,  
   lees boeken en bekijk samen met uw kind  
   video-banden over pesten.  
• Als u van uw kind er met niemand over mag  
   praten, steun dan uw kind, geef het  
   achtergrondinformatie en maak uw kind  
   duidelijk dat de school het voorzichtig zal  
   aanpakken.  
• Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect  
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   terug te krijgen.  
• Stimuleer uw kind tot het doen van die  
   dingen waarin het goed is en kan uitblinken.  
• Wordt uw kind op de sportclub gepest door  
   leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de leiding  
   aan het pesten aandacht te besteden en met  
   de kinderen te bespreken dat ieder kind op  
   de club veilig moet zijn.  
• Houd de communicatie open, blijf dus in  
   gesprek met uw kind. Doe dat niet op een 
   negatieve manier, maar geef adviezen om  
   aan het pesten een einde te maken. Een  
   negatieve manier van vragen is  
   bijvoorbeeld: wat is er vandaag weer voor  
   ergs gebeurd?  
• Steun uw kind in het idee dat er een einde  
   aan komt. 
• Laat uw kind opschrijven wat het heeft  
   meegemaakt. Dit kan best emotionele  
   reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat 
   niet erg, als het maar hierbij geholpen  
   wordt de emoties te uiten en te verwerken.  
• Laat uw kind deelnemen aan een sociale  
   vaardigheidstraining, het liefst op school, te  
   geven door RIAGG of  
   Onderwijsbegeleidingsdienst.  
 
Wij hopen en verwachten, dat ook het PAD-
project (zie onder 3.8 ‘Bevordering sociale 
redzaamheid’) het pestgedrag verder aan 
banden zal leggen. Wij zullen ons tot het 
uiterste inzetten om de school voor iedereen 
een veilige omgeving te laten zijn! 
 
Cyberpesten 
Een nieuwe vorm van pesten die helaas ook 
op onze school aan de orde is geweest is het 
z.g. “cyberpesten”. Via computerprogramma’s 
als facebook, whatsapp etc. vinden mensen 
nieuwe mogelijkheden om anderen te pesten. 
Ook deze vorm van pesten accepteren wij 
onder geen voorwaarde. Wij zullen er alles 
aan doen om ook deze manier van pesten te 
stoppen! 
 
 
Wat kun je doen om digitaal pesten te 
voorkomen? 

- Bedenk dat niet alles waar is, wat je 
op het internet tegenkomt. 

- Gebruik een apart mailadres om jezelf 
te registreren op websites. Kies een e-

mailadres dat niet je eigen voor- en 
achternaam volledig weergeeft. 

- Gebruik altijd een bijnaam als je chat.  
- Als je je vervelend voelt door iets dat 

je hebt gezien, vertel dat dan aan 
iemand die je vertrouwt.  

- Blijf altijd vriendelijk en eerlijk en 
scheld niet (terug).  

- Verwijder onbekende mensen uit je 
chatprogramma- contactlijst.  

- Ga weg uit de chat als er iets 
vervelends gebeurt.  

- Bel of mail niet zomaar met kinderen 
die je van internet kent, en spreek niet 
met ze af zonder dat je ouders dat 
weten.  

- Verstuur geen flauwe grappen, 
dreigmail of haatmail.  

- Geef geen persoonlijke informatie aan 
mensen die je alleen van het chatten 
kent. 

- Dus: geen e-mailadressen, gewone 
adressen, namen (ook niet van 
school),  telefoonnummers, 
wachtwoorden enz. geven. Let vooral 
op bij foto’s van jezelf: Als je een foto 
op internet zet, kan deze  gemakkelijk 
gekopieerd en op een andere website 
geplaatst worden. Zo kan hij  jarenlang 
terug te vinden zijn, ook als jij hem al 
weggehaald hebt. Foto’s kunnen ook 
bewerkt worden zonder dat jij dat 
weet of wilt. Houd daar rekening mee.  

- Wees voorzichtig met het gebruik van 
je webcam. Gebruik geen webcam bij 
personen die je niet kent of 
vertrouwt. Jouw beelden kunnen 
worden opgeslagen en gebruikt 
worden om ze aan andere personen 
te laten zien. Ze kunnen ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden 
dan waarvoor jij ze gemaakt hebt.  
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Wat kun je tegen digitaal pesten doen? 
- Niet altijd persoonlijk opvatten. 
- Als het pesten komt van mensen die je 

niet kent, vat scheldpartijen of 
beledigingen dan niet persoonlijk op. 
Vaak maken mensen negatieve 
opmerkingen uit verveling. De   
anonimiteit van internet maakt dat 
mensen makkelijk gaan schelden. 
Negeer de pest- /mails / sms/chat. Je 
kunt het beste niet reageren op 
haatmailtjes of andere digitale 
pesterij. Verwijder de e-mail zonder 
hem te openen. Onderdruk 
nieuwsgierigheid! Het negeren is 
effectief in de beginfase van pesten, 
dus als de pester nog niet zolang aan 
het pesten is. Pestkoppen willen vaak 
aandacht. Als je niet reageert, gaan 
pesters op zoek naar iemand anders 
om te pesten. Dat geldt ook voor 
chatrooms. Als daar vervelende 
opmerkingen worden gemaakt, stop 
dan met chatten, verlaat die 
chatroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Blokkeer de afzender. Krijg je pest e-
mails , blokkeer dan de afzender.  

- Praat erover. Erover praten met je 
vrienden, je ouders of een leraar die je 
vertrouwt is belangrijk. Zeker als het 
pesten al een tijdje duurt en je je er 
bedreigd door voelt. Liefst met 
iemand die veel van computers en 
internet weet en die niet doorvertelt 
dat je gepest wordt.  

- Bewaar de bewijzen. Als de pesterijen 
al in een verder gevorderd stadium 
zijn en er  via de sms, chat of mail 
bedreigingen worden geuit, bewaar 
deze dan .Hoe vervelend de mailtjes 
ook zijn, gooi ze niet weg. Maak een 
printje van de pestmail of sla de 
berichten op. Het zijn bewijzen die 
tegen de pester gebruikt kunnen 
worden.  

- Wees zuinig op je wachtwoorden. 
Zorg dat je je wachtwoorden en 
inlognamen niet doorgeeft aan 
anderen of dat ze makkelijk te raden 
zijn. Zo kunnen anderen niet bij je 
website of e-mail.  
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5.  Personeelsleden 
 

5.1 Lijst van Personeelsleden 
   1. G. Hendriks, directeur. Werkt niet op 
       vrijdag. 
       Het Loo 35, 7608 DM  Almelo 
   2. G. Jansen, locatieleider en Interne  
       begeleider. Werkt niet op maandag. 
       Gesincklaer 11, 7683 WK  Den Ham  
    3. D. Sprakel, stamgroepleerkracht 
Drakensteyn op maandag, 
stamgroepleerkracht Welgelegen op 
donderdag en op dinsdag interne begeleider. 
        Eusinkweg 5c, 7467 PH  Notter 
   4. M. Buitenhuis, stamgroepleerkracht 
Drakensteyn van dinsdag t/m vrijdag. Op 
maandag roostermaker.  
       Het Laar 7, 7608 EK  Almelo  
   5. F. ter Buurkes, stamgroepleerkracht 
Twickel van maandag t/m donderdag.       
       Oude Hoevenweg 89, 7671 PH  De Pollen 
   6. M. Deijk, stamgroepleerkracht 
Welgelegen op maandag t/m woensdag en 
vrijdag. 
       Vriezenveenseweg 48, 7602 AJ  Almelo 
   7. F. Dekker, stamgroepleerkracht Biljoen op 
woensdag en vrijdag.  
       Schout Doddestraat 60, 7610 AG Almelo. 
   8. J. Ek, stamgroepleerkracht Leeuwenburg 
van maandag, woensdag en donderdag. 
       De Bakspieker 18, 7609 CL  Almelo 
  9.  H. Hulshof, stamgroepleerkracht 
Duivenvoorde op maandag en dinsdag  
       Uelserweg 16, 7651 KW  Tubbergen 
10. J. Janszen, stamgroepleerkracht 
Duivenvoorde van woensdag t/m vrijdag 
Westeinde 415,7671 CX  Vriezenveen 
11. D. Kuper, stamgroepleerkracht Borg 
Ewsum. 
       Dennenlaan 3, 7731 AG Ommen 
12. D. Schothans, stamgroepsleerkracht  
Hoenlo. 
       De Ronde Maat 13, 7462 LG Rijsen 
13. M. Schukkink, stamgroepleerkracht 
Leeuwenburg op dinsdag en vrijdag. 
        Boekweit 16, 7623 HC  Borne 
14. F. Stoffelsma, stamgroepsleerkracht 
Bovigne. 
       Coendersborg 36, 7608 GM Almelo. 
 

15. J. Tijhuis - Vossebeld, stamgroepleerkracht 
Biljoen op maandag, dinsdag en donderdag;  
       Eerdmanserve 35, 7461 GP  Rijssen.  
16. W. Vrielink, dinsdag t/m vrijdag 
verschillende groepen. 
       Zeggertweg 4, 7642 LX  Wierden 
   
Klassenassistent: 
A. Avadis 
Kieftskamp 19, 7608 MX Almelo 
 
Onderwijsassistent: 
Ellis Leusink 
Nieuwlandsweg 27, 7461 VP Rijssen  
 
Conciërge: 
A. Overmaat 
Swanehof 68, 7607 GC Almelo,  
tel. 06 81102385 
 
5.2 Specialisten 
- Rekenspecialist: Annelou Heyink, Jantine 
Tijhuis, Femke Dekker 
- Taalspecialist: Falina ter Buurkes, Wim  
                             Vrielink, Denise Schothans 
- Leesspecialist: Marijcke Buitenhuis, Dianne  
                             Sprakel,  
- Specialist Kunst en Creatief: Margreet Deijk 
- Specialist Wereld: Deborah Kuper en Floris 
Stoffelsma. 
Specialist onderbouw: Jeannette Ek,  
                                          Jeannette Janszen,  
                                          Marijke Schukkink,  
                                           
- Stilteplein: Aida Avadis, Ellis Leusink 
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5.2 Taakverdeling directie 
Directeur:     G.J. Hendriks 
Locatieleider:                    G. Jansen 
Voor ouders van belang zijnde onderwerpen 
taakverdeling directie. 
Indien de omstandigheden daar toe leiden, 
zijn de taken van de directeur en de 
locatieleider aan elkaar overdraagbaar. 
 
Algemene leiding: directeur. 
Inschrijving leerlingen: directeur/locatieleider. 
Uitschrijving van leerlingen: directeur. 
Leerlingenadministratie: directeur. 
Contacten voortgezet onderwijs: 
directeur/locatieleider.  
Regeling buitengewoon verlof van leerlingen: 
directeur.  
Redactie dinsdagkrant: directeur. 
Redactie jaarkrant: directeur/locatieleider. 
Contactpersoon opleidingsscholen: 
locatieleider. 
 

5.3 Taken leerkracht Coach  
De taak van de coach ligt in de eerste plaats in 
de aan hem/haar toegewezen groep. Het is 
een onderwijskundige taak. De coach is 
verantwoordelijk voor (een deel van) de 
leerlingen van zijn/haar stamgroep en het 
opstellen van het Individueel 
OntwikkelingsPlan (IOP). 
Soms zijn de taken van de coach verdeeld over 
meerdere collega’s, we spreken dan van 
deeltijd- of duobanen. Ook op onze school 
komt het voor, dat meerdere coaches voor 
een groep staan. Het kan zijn dat twee 
leerkrachten samen een weektaak hebben.  
We streven er naar niet meer dan 2 coaches 
per stamgroep te hebben. 
Specialist 
Naast coach is elke leerkracht ook specialist in 
een bepaald vakgebied. Hij/zij zet de lessen 
van zijn/haar vakgebied klaar voor kinderen 
van verschillende niveaus en geeft deze lessen 
ook zelf. 
Ict-er en Roostermaker 
 Dit is de leerkracht die een speciale taak als 
activiteitencoördinator heeft. 
Informatietechnologie, computergebruik, 
software beheer enz. Op onze school voert 
Marijcke Buitenhuis deze taken uit, daarbij 

ondersteund door onze conciërge Arnold 
Overmaat. 
Interne begeleider  
De ib-er heeft als speciale taak het coachen 
van de leerlingenzorg, dus de vraagbaak en 
organisator voor de zorg in de school. Op onze 
school zijn Gretha Jansen en Dianne Sprakel 
de interne begeleiders.  
 
Naast de lesgevende taak bestaat het beroep 
van leerkracht ook uit een deel niet-
lesgevende taken die verband houden met de 
groep, en de school in zijn geheel. 
De  normjaartaak voor de leerkracht bestaat 
uit: lesgevende taken, niet lesgebonden taken 
en deskundigheidsbevordering (= nascholing). 
 

5.4 Nascholing en bijscholing 
leerkrachten 
Iedereen moet in zijn of haar vak op de hoogte 
blijven van veranderingen en verbeteringen. 
Dit geldt ook voor ons team. Tijdens 
studiedagen richten we ons als team 
gezamenlijk op een onderwerp dat ons allen 
aangaat zoals: computergebruik in de school, 
sociaal emotionele ontwikkeling e.d. 
Individueel volgen leerkrachten 
nascholingscursussen zoals: lees/taalspecialist, 
handelingsgericht werken, master coachen, 
master gedragsspecialist. 
 

5.5 Zieke leerkrachten en vervanging 
Indien een leerkracht ziek is proberen we 
altijd zo snel mogelijk vervanging te regelen.  
Het blijkt echter steeds moeilijker te zijn een 
vervanger te vinden. Soms kan het daarom 
zijn, dat leerlingen verdeeld worden over een 
aantal groepen. Dit vinden we eigenlijk geen 
goede oplossing, omdat het zorgt voor onrust 
in de school. 
Als een stamgroep naar huis wordt gestuurd 
zullen de ouders hiervan altijd van tevoren 
schriftelijk bericht krijgen. Uiteraard is er altijd 
opvang van deze leerlingen op school 
mogelijk. 
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5.6 Bereikbaarheid van het personeel 
Voor een kort berichtje of een boodschap is 
het personeel bereikbaar vanaf 8.15 u. tot 
8.30 u. en na schooltijd van 
14.15 tot 14.45 uur. 
Voor een langer 
durend  gesprek is 
het altijd beter even 
de agenda te pakken 
en een afspraak te 
maken. 
Tijdens de lessen 
kunnen de 
leerkrachten niet 
gestoord worden voor 
mededelingen en dergelijke. De groep heeft 
de volle aandacht van de leerkracht nodig. 
Alle leerkrachten hebben ook een e-mailadres 
waar u hen kunt bereiken. Elk e-mailadres is 
opgebouwd uit de eerste letter van de 
voornaam + de achternaam zonder 
tussenvoegsels, gevolgd door   
@telgenborch.nl  
Een voorbeeld: meneer Wim Vrielink kunt u 
bereiken via het adres:  
wvrielink@telgenborch.nl  
 

5.7 De conciërge 
Onze duizendpoot, onze alleskunner!! De 
conciërge, Arnold Overmaat, heeft een 
algemeen ondersteunende taak. Hij is het 
aanspreekpunt voor drukwerk, container, 
keuken, meubilair, klein onderhoud en wat al 
niet meer! 
 

6.  De ouders 
 

6.1 De medezeggenschapsraad 
De taak van de Medezeggenschapsraad (MR) 
is om een bijdrage te leveren aan de 
besluitvorming met betrekking tot het 
schoolbeleid. Hierbij is de MR een 
gesprekspartner van de schooldirectie en -
bestuur. De MR en de directie hebben een 
groot gemeenschappelijk belang: het 
waarborgen van de kwaliteit van het 
onderwijs in een gezonde en harmonieuze 
schoolorganisatie. 
  
 
 

Concreet betekent dit dat de MR:  
- Het belang van de school, ouders, leerlingen 
  en personeel behartigt,  
- Overleg voert met de directie over het beleid  
  en het functioneren van de school,  
- Alle onderwerpen bespreekt die de school en 
het onderwijs betreffen. 
  
Tevens bevordert de raad naar vermogen 
openheid, openbaarheid en onderling overleg 
in de school.  
Om haar werk goed te kunnen doen heeft de 
MR een aantal wettelijke bevoegdheden zoals 
het informatierecht, adviesrecht en 
instemmingsrecht.  
De school is ook vertegenwoordigd in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR).  
De GMR is het overkoepelend orgaan waarin 5 
ouders en 5 leerkrachten namens de 8 
Christelijke scholen het beleid van de 
overkoepelende Stichting PCO Noord Twente 
 (http://www.pco-noordtwente.nl)  
ondersteunen en beoordelen door middel van 
advies of instemming  over 
beleidsvoornemens of  door eigen initiatieven. 
  
Voor opmerkingen, vragen, klachten en 
suggesties, of als u geïnteresseerd bent om lid 
te worden van de MR kunt u contact opnemen 
met een van de leden, of via email: 
mr@telgenborch.nl 
De MR komt 8 keer per jaar bij elkaar voor 
overleg.   
 
De MR van de Telgenborch voor het 
schooljaar 2017/2018 Is als volgt 
samengesteld: 
 
Personeelsgeleding: 
Falina ter Buurkes 
Wim Vrielink 
Jeannette Janszen 
  
Oudergeleding: 
Jolien Bos, tel. 0615023348  
Rana Seleman. tel. 0641989883 

Alinda Mensink, tel. 0623601656 

Daniel Klein Poelhuis, tel 0631997548 

 
 

mailto:wvrielink@telgenborch.nl
http://www.pco-noordtwente.nl/
mailto:mr@telgenborch.nl
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6.2 De oudervereniging 
De oudervereniging 
probeert de belangen 
van de kinderen op 
school (in de meest 
ruime zin van het 
woord) te behartigen. 
De oudervereniging is 
praktisch ingesteld en 
steunt de school met de 
dagelijkse gang van 
zaken. Het gaat over het 
algemeen om allerlei 
zaken die te maken 
hebben met: 
•          Welzijn in - en rond de school. 
•          Ondersteuning van festiviteiten. 
•          Verrichten van hand- en spandiensten. 
•          Verwerven aanvullende geldmiddelen. 
•          Aanspreekpunt voor ouders die wat  
            kwijt willen over school. 
•          Ondersteuning bij lief en leed. 
  
Alle ouders, voogden en verzorgers van 
kinderen die als leerling op de Telgenborch 
staan ingeschreven zijn automatisch lid van de 
oudervereniging. De OV wordt 
vertegenwoordigd door  een bestuur. Dit 
bestuur voor het schooljaar 2018-2019 
bestaat uit de hierna vermelde ouders van 
onze leerlingen: 
 
Esther van Loo (secretaris) 
Telefoon: 06 20397774 
Agnes Lugtmeijer                                                               
Telefoon: 06 55582811  
Fulya Dönmez                                                          
Telefoon: 06 24235343 
Petra Kissing                                                      
Telefoon: 0625323831 
Pauline Timmerije                                                                 
Telefoon: 06 48313542 
Marjolein Westerhof                                                  
Telefoon: 06 53449149 
Yvette Schutte                                                      
Telefoon: 06 51778393 
Petra Baas (penningmeester)   
Telefoon: 0622185292     
Ilona de Pagter 
Telefoon: 06 20882473 (voorzitter) 
Thérèse ten Hove                                     
Telefoon: 06 15644169 

Het kan voorkomen 
dat een uit te voeren 
activiteit te veel is 
voor de 
oudervereniging 
alleen. Dan doet de 
oudervereniging een 
beroep op de andere 
ouders.  
De oudervereniging 
vergadert gemiddeld 
8 keer per schooljaar, 
deze vergaderingen 
worden bijgewoond 

door een directielid, een afvaardiging van het 
team en eventueel een vertegenwoordiger 
van de medezeggenschapsraad. 
Wilt u een vergadering van de 
oudervereniging bijwonen, neemt u dan van 
tevoren contact op met de voorzitter of de 
secretaris van de oudervereniging. Ook is de 
oudervereniging per mail te bereiken: 
or@telgenborch.nl 
  
Schoolgelden 
Wij vragen aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
onze leerlingen schoolgelden. Voor het innen 
van de schoolgelden hebben wij sinds begin 
dit schooljaar afspraken gemaakt met het 
Onderwijsbureau Twente. Het OBT neemt het 
innen van de schoolgelden volledig over van 
de oudervereniging. Zij gebruiken hiervoor het 
programma Wiss-Collect. 
Voor de ouders betekent dit het volgende: 

- Het OBT gebruikt een online 
factuurarchief 

- Ouders kunnen gemakkelijk betalen 
via IDEAL. 

- Ouders hebben de keuze tussen 
betalen via IDEAL of via een directe 
overboeking. 

- Er is een mogelijkheid om in termijnen 
te betalen. 

- Wij maken gebruik van een 
vertrouwde opmaak in huisstijl en 
logo van de school 

- Begin oktober ontvangen alle ouders 
een mail met daarin een link om het 
schoolgeld te betalen. 

Deze schoolgelden, die overigens een 
vrijwillige bijdrage zijn, worden gebruikt om 
extra activiteiten voor de kinderen bij ons op 

mailto:or@telgenborch.nl
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school mogelijk te maken. Van de 
schoolgelden worden onder meer de volgende 
activiteiten betaald: 
• De boeken voor de kinderen in de  
   Kinderboekenweek of met kerst; 
• De Sinterklaascadeaus (voor de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 en voor de 
groepscadeaus); 
• Traktaties bij verschillende activiteiten; 
• Schoolreisje; 
• Schoolkamp. 
Ook worden de schoolgelden gebruikt om het 
functioneren van de oudervereniging mogelijk 
te maken. Door de schoolgelden niet te 
betalen, kan uw kind uitgesloten worden van 
deelname aan bovengenoemde activiteiten. 
Het kan natuurlijk zijn dat u door 
omstandigheden niet kunt betalen. Neem in 
dat geval contact op met één van de 
directieleden van de school. Deze zal samen 
met u zoeken naar een oplossing.  
  
Jaarvergadering 
In overeenstemming met de statuten wordt 
door de OV jaarlijks aan het begin van het 
schooljaar een jaarvergadering georganiseerd. 
In principe wordt deze gehouden op de derde 
dinsdag in september. Dit jaar zal deze avond 
worden gehouden op dinsdag 25 september. 
Ouders hebben dan inzage in de financiën en 
het jaarverslag van de oudervereniging van 
het afgelopen schooljaar. 
Hoe kunt u bestuurslid worden van de 
oudervereniging? 
Jaarlijks aan het begin van het nieuwe 
schooljaar komen er nieuwe ouders in de 
oudervereniging. Ouder(s)/ verzorger(s) van 
leerlingen op onze school, die zich in willen 
zetten als bestuurslid binnen de 
oudervereniging, kunnen zich aanmelden via 
de teamleden of bij één van de OV leden. 
Ieder lid neemt voor minimaal 3 jaar zitting in 
de oudervereniging. Mochten er zich meer 
kandidaten aanmelden dan er aanwezige 
vacatures zijn, dan wordt het systeem van 
verkiezing in acht genomen. Deze verkiezing 
vindt anoniem plaats tijdens de 
jaarvergadering. Deze procedure is vastgelegd 
in de statuten. 
 
 

6.3 Informatieverstrekking 
- Recht op informatie 
Indien ouders in een gescheiden situatie leven 
hebben beide ouders recht op informatie over 
het kind behalve indien er een rechterlijk 
bevel getoond wordt dat anders uitwijst. 
De school werkt aan deze afspraak mee onder 
voorbehoud dat er geen dubbele 
administratie verricht wordt, dus één rapport 
(er kan wel een kopie gemaakt worden) en 
één gesprek op de contactavond. 
- Schoolgids 
Wij verstrekken voor elk nieuw schooljaar aan 
elk gezin een (digitale) schoolgids. In deze 
schoolgids staan alle gegevens voor het 
nieuwe schooljaar. Deze informatiekrant geeft 
elke ouder de mogelijkheid om een beeld te 
vormen van de school met alle gebeurtenissen 
en bijzonderheden. 
- Dinsdagkrant 
Elke dinsdag ontvangt u “de 
Dinsdagkrant” per email. Het is dus 
erg belangrijk dat u uw 
(verandering van) 
mailadres doorgeeft 
aan school. Ook 
andere belangrijke 
informatie mailen wij 
naar ouders! 
De dinsdagkrant is het 
doorgeefluik voor informatie van de 
Telgenborch naar het gezin. In de krant staan 
alle gegevens voor de lopende week. U kunt 
erop rekenen dat de krant ook daadwerkelijk 
iedere dinsdag verschijnt. De dinsdagkrant 
wordt ook elke week op onze website 
geplaatst! 
- Leerlingendossiers 
Van alle leerlingen wordt in de loop van de 
schooljaren een digitaal dossier samengesteld. 
De dossiers bevatten naast persoonsgegevens, 
gegevens over de vorderingen van het kind, 
informatie omtrent bijzondere 
omstandigheden, afspraken die met de ouders 
gemaakt zijn en observatie- en 
toetsresultaten. 
De leerlingendossiers zijn alleen toegankelijk 
voor de directie, groepsleerkrachten, 
inspectie. 
Elke ouder kan ook digitaal inzage krijgen in de 
toetsresultaten van zijn/haar kind middels ons 
“ouderportaal”. 
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6.4 Klachtenregeling 
Er kunnen op school altijd dingen gebeuren, 
waarmee u problemen hebt. Het kunnen 
zaken zijn die betrekking hebben over de 
invulling van het onderwijs, het contact tussen 
leerling en leerkracht, de zienswijze t.a.v. de 
identiteit, de informatie vanuit de school, 
ruzies en/of pesterijen van kinderen 
onderling, de vorderingen van uw kind, enz. 
Het ligt voor de hand, dat u uw klacht eerst 
bespreekt met de leerkracht van uw kind. In 
veel gevallen wordt dan het probleem 
opgelost. Ook kunt u uw klacht kwijt bij de 
directie. Wij gaan er zorgvuldig en 
vertrouwelijk mee om. 
Pas als u die procedure hebt gevolgd en er 
geen oplossing is gevonden, kunt u zich 
richten tot het bestuur van de school, p/a 
Postbus 641, 7600 AP Almelo. Wordt uw 
klacht ook daar niet tot tevredenheid 
afgehandeld dan kunt u de Landelijke 
Klachtencommissie Primair en Voortgezet 
Onderwijs inschakelen. 
Adres:  Landelijke Klachtencommissie P.C.O. 
 Postbus 694 
 2270 AR Voorburg 
 tel. 070 - 3861697 
 email: info@klachtencommissie.org  
Het secretariaat is bereikbaar op donderdag 
van 09.00 tot 11.00 uur en op vrijdag van 
09.00 tot 13.00 uur.  
 

6.5 Wet bescherming persoonsgegevens 
Bij de school zijn tal van gegevens bekend van 
uw kind. Deze gegevens vallen onder de 
werking van de ‘Wet bescherming 
persoonsgegevens’. Bij de inschrijving van uw 
kind hebt u te kennen gegeven dat u deze 
gegevens aan de school beschikbaar stelt voor 
het gebruik van wettelijke doeleinden en het 
goed volgen van de vorderingen en 
ontwikkeling van uw kind. 
Na vertrek van de leerlingen dienen de 
gegevens minimaal vijf jaar bewaard te 
worden ter controle voor inspectie en rijks 
accountant. 
Door de toenemende vraag aan scholen, om 
zich meer en meer op professionele wijze te 
presenteren en ouders te informeren, maakt 
de school op haar website en andere 
publicaties gebruik van beeldmateriaal. 

Het gaat hier om beeldmateriaal dat binnen of 
buiten het gebouw van de school, hetzij 
tijdens de lessen of buiten de lessen, hetzij 
onder schooltijd of buiten schooltijd is 
vervaardigd van individuele leerlingen, 
groepjes leerlingen of groepen leerlingen. 
 
Voor het gebruik van dit beeldmateriaal heeft 
u toestemming gegeven door de bijbehorende 
verklaring te ondertekenen en in te leveren op 
school. Dit formulier zit als losse bijlage bij 
deze krant, zodat ouders van nieuwe 
leerlingen het formulier ook kunnen 
ondertekenen. Natuurlijk heeft u ten allen 
tijde de mogelijkheid om deze toestemming in 
te trekken. Dit kan door een schriftelijke 
mededeling aan de schoolleiding.  
 

6.6 Ongewenst Gedrag 
Ter voorkoming van ongewenst gedrag binnen 
onze scholen hebben wij een afsprakenplan 
binnen de PCO-scholen Noord Twente. 
Ons handelen zal voor 
een ieder zodanig 
zijn dat er geen 
enkel bedreigend 
gevoel naar de 
ander mag uitgaan.  
Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? 
‘Elke vorm van seksuele en seksueel getinte 
gedragingen, verbaal of non-verbaal of fysiek, 
bewust of onbewust van de kant van 
leerkrachten, leerlingen of andere bij de 
school betrokkenen, welke als negatief, 
ongewenst of gedwongen wordt ervaren, 
ongeacht op welk moment en in welke 
situatie.’ 
Indien er door enig persoon een klacht geuit 
wordt, moet dit als serieus genomen worden 
en in vertrouwen afgehandeld. Mocht u in 
eerste instantie willen praten met een 
‘bekend’ schoolgezicht, dan kan dat. Mevr. 
Jeannette Janszen, is onze 
schoolcontactpersoon.  
Voor scholen die vallen onder de Stichting 
P.C.O. Noord Twente is de 
vertrouwenspersoon voor de melding van een 
klacht: 
Anne Overbeek ‘Ín vertrouwen’ 
Tel: 06 30642 568 
E-mail: info@anneoverbeek.nl 
 

mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:info@anneoverbeek.nl
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Het telefoonnummer van het (landelijk) 
Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is 
0900 1113111. Hier kunt u terecht met 
klachten over seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie, fysiek- en psychisch geweld en 
signalen inzake discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme en 
extremisme. 
 
6.7 Schoolcontactpersoon 
Soms is het fijn om te kunnen  praten met 
iemand van school zonder dat dit de directeur 
of de stamgroepleerkracht van uw kind is. 
Onze school kent een vertrouwenspersoon in 
de persoon van mevrouw Jeannette Janszen. 
(jjanszen@telgenborch.nl)  
Zij staat zowel ouders als kinderen graag te 
woord. De taak van de 
schoolvertrouwenspersoon is een luisterend 
oor te bieden als er problemen zijn en 
eventueel informatie te geven hoe verder te 
handelen.  
 

7.  Vakanties en verlof 
 

7.1 Eerste schooldag na de 
zomervakantie: Donderdag 6 september 
2018 om 8.30 uur 
 

7.2 Schoolvakanties 2018-2019 
Een overzicht van de schoolvakanties en vrije 
dagen is opgenomen in onze jaarplanner die u 
apart uitgereikt krijgt. 
 

7.3 Verlof buiten de schoolvakanties 
Er zijn 1000+1 dingen te bedenken waarvoor 
een vrije dag gevraagd kan worden. We 
hebben echter met leerplichtige kinderen te 
maken en die moeten naar school, dus zomaar 
vrijaf kan niet. Er kunnen zeer gewichtige 
redenen zijn die afwezigheid noodzakelijk 
maken bv. een ambtsjubileum, huwelijk (van 
familieleden) enz. Ook kunnen er droevige 
omstandigheden zijn. De verlofregeling is 
echter niet bedoeld om vakanties te 
organiseren buiten de schoolvakanties om. 
We willen benadrukken dat aanvragers ons 
steeds meer in verlegenheid brengen bij een 
verzoek om vrijaf voor een lang weekend, de 
dag voor de ‘file’ uit enz. Het ministerie van 

justitie heeft veel aandacht voor de 
handhaving van de leerplichtwet. Dit betekent 
dat wij geen toestemming geven voor 
‘weekendjes’ en ‘leuke dagjes’. 
In alle gevallen dient de aanvraag van 
buitengewoon verlof te geschieden op een 
door de school beschikbaar gesteld formulier. 
De directeur van de school is verantwoordelijk 
voor het verzuimbeleid. Ongeoorloofd 
schoolverzuim wordt doorgegeven aan de 
ambtenaar leerplichtzaken. 
Indien u het niet eens bent met de beslissing 
van de directeur kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van de antwoordbrief een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
directeur. 
 
Bezoek aan tandarts, huisarts e.d. 
Ouders dienen voor niet spoedeisende 
klachten van hun kind(eren) een 
(tand)artsbezoek buiten de schooluren te 
plannen. Een controlebeurt kan best na 
schooltijd of in de vakantie gebeuren. 
 

8. Huishoudelijke zaken 
 

8.1 Schoolverzekeringen 
De school heeft een verzekeringspakket 
afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn 
alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering indien een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van betrokkene geen dekking 
beidt (bijvoorbeeld door eigen risico). 
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc) valt 
niet onder de dekking. 
De verzekering biedt uitsluitend dekking voor 
ongevallen die de verzekerde overkomen: 
• Tijdens verblijf in de schoolgebouwen of op 
   de daarbij behorende terreinen gedurende  
   de officiële schooluren, alsmede tijdens het  
   gaan van huis naar school en omgekeerd  
   langs de normaliter kortste weg gedurende  
   ten hoogste een uur voor en een uur na  

mailto:jjanszen@telgenborch.nl
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   schooltijd, waaronder het dienst doen als  
   klaar-over (verkeersbrigadier,  
   oversteekouder). 
• Tijdens het verblijf op sportvelden tijdens de  
   deelneming aan schoolsportwedstrijden, in  
   gymnastieklokalen, zwembaden alsmede op  
   schoolfeestjes en ouderavonden, alles  
   indien in schoolverband en onder toezicht. 
• Tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven  
   tijdens excursies en uitstapjes in  
   schoolverband zowel in Nederland als  
   daarbuiten, mits en zolang de leerlingen  
   onder toezicht staan van de leraren of de  
   daartoe door de directie van de school  
   aangewezen leiders en/of leidsters.  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
de school zelf als zij die voor de school actief 
zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) 
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in 
dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand: 
 
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het 
geval zou zijn, zou alle schade die in 
schoolverband ontstaat door de school 
moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 
misverstand. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die 
voor de school optreden) moeten dus te kort 
zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal 
tegen een bril. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan 
ook) niet door de school vergoed.  
Ten tweede is de school niet aansprakelijk 

voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 

14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 

verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 

leerling die tijdens de schooluren of tijdens 

andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen 

schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 

plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 

voor. Het is dus van belang dat 

ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben 

afgesloten. 

 

8.2 Opgeruimd leren! 

De kinderen in de groepen 3 t/m 8 vinden het 

meestal erg leuk om een bank vol met 

pennenbakken enz. te hebben. Voor de 

concentratie is dit minder goed. Wij 

verwachten een opgeruimde tafel en de 

schrijfbenodigdheden passen het best in een 

etui. Geef dus geen ‘schatkisten’ mee naar 

school. 

 

8.3 Keuken kokkerellen 
Regelmatig wordt er in de keuken gekookt en 
gebakken door kinderen van verschillende 
groepen. Hierbij is ouderhulp aanwezig. Na 
afloop schrijven de kinderen soms een 
verslagje over werkwijze/recept, en natuurlijk 
is het daarna smullen geblazen voor de hele 
stamgroep! 

 
8.4 Kleurplaat groepen 1 en 2 
Het is een leuke gewoonte, dat uw kind een 
plaat mag kleuren voor de 
verjaardag van vader, moeder, 
opa, oma en voor andere 
bijzondere gelegenheden b.v. 
een bruiloft. Wilt u uw kind dan 
een briefje meegeven of het zelf 
even tegen de groepsleerkracht 
zeggen? Uw kind kan dan zorgen 
voor een ‘onverwachte’ verrassing! 

 
8.5 Fietsen 
Onze stalling van de fietsen is beperkt. 
Daarom mogen alleen de kinderen op de fiets 
komen, die daarvoor toestemming hebben. 
Fietsen horen in de daarvoor bestemde 
rekken te worden geplaatst. Het komt af en 
toe voor dat in de tijd die de fiets op school in 
de stalling staat er iets kapot gaat aan de fiets: 
een lamp of een achterlicht… Helaas kan de 
school daarvoor geen verantwoordelijkheid 
nemen.  
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8.6 Ziek 
Wilt u bij ziekte van uw kind(eren) dat of 

1. telefonisch doorgeven 0546 491969 

optie 1  

of 

2. mailen naar 

“ziekmelding@telgenborch.nl liefst 

tussen 8.15 en 8.30 uur. 

Wij vinden het heel belangrijk dat tijdig wordt 

doorgegeven als kinderen niet op school 

kunnen komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Hoofdluizen 

 
Hoofdluizen kunnen in ieder gezin voorkomen, 
ook al ben je nog zo “schoon” en wordt er veel 
aandacht besteed aan hygiëne!! 
Hoofdluizen kunnen veel last veroorzaken, 
omdat het echte ‘overlopers’ zijn. Via een 
hoofd of jas lopen ze zo over naar iemand 
anders. Vooral kleine kinderen krijgen 
makkelijk hoofdluis omdat ze veel fysiek 
contact met elkaar hebben.  
Ze krijgen meestal jeuk en gaan dan krabben. 
Daardoor ontstaan kleine wondjes op het 
hoofd, die ontstoken kunnen raken. Je kunt 
van hoofdluis afkomen door iedereen 
gelijktijdig grondig te behandelen tegen luizen 
en neten, de eitjes van de luizen. 
Op school controleren wij de kinderen na elke 
vakantie op de aanwezigheid van hoofdluis. 
Als er bij een kind hoofdluis wordt gevonden, 
dan krijgen de ouders hier bericht van. Ook 
alle kinderen uit de groep krijgen een briefje 
mee met de mededeling dat er in de groep 

hoofdluis is geconstateerd. 
Hoewel het bij ons op school best wel 
meevalt, is alleen wachten op de 
hoofdluiscontroles is niet genoeg. 
Daarom vragen wij ouders hun kind(eren) 
regelmatig op hoofdluis te controleren! Alleen 
zo krijgen wij dit lastige diertje er onder. 
 
Op school hebben wij gelukkig een actieve 
oudergroep, die telkens na een vakantie van 1 
week of langer, alle kinderen en leerkrachten 
controleert. Mochten er luizen worden 
geconstateerd bij uw kind, dan neemt de 
leerkracht contact met u op, zodat er snel wat 
aan gedaan kan worden. Wij hopen zo verdere 
besmetting te voorkomen. 
 
Wat is hoofdluis en hoe ziet het eruit? 
Hoofdluis komt alleen voor bij mensen en 
leeft uitsluitend in het haar op de hoofdhuid. 
Een volwassen luis is grauw-grijs van kleur en 
is 1-2 mm. groot. De eitjes van de luizen 
worden neten genoemd en zitten vastgekleefd 
aan de haren. Neten lijken op roos, maar roos 
is gemakkelijk weg te borstelen. Hoofdluizen 
zijn op zich betrekkelijk onschadelijke 
beestjes, maar kunnen echter wel veel jeuk 
veroorzaken. Kinderen kunnen daar zo'n last 
van hebben, dat zij hun hoofdhuid 
openkrabben en dan soms vervelende 
infecties oplopen. Redenen om zo snel 
mogelijk van hoofdluis af te komen. 
 
Waardoor krijg je hoofdluis? 
Veel mensen denken dat hoofdluis alleen 
voorkomt bij vies haar, maar dit is een 
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misverstand, ook in schone haren kunnen 
luizen voorkomen. 
Luizen kunnen niet springen. Het zijn 
'overlopers'; ze lopen van het ene hoofd op 
het andere hoofd door direct lichamelijk 
contact (kinderen die dicht met hoofden bij 
elkaar spelen) of kunnen overlopen via 
mutsen, jaskragen of sjaals op een kapstok. 
Ook bij het gebruik van een kam van een 
ander kun je besmet raken. 
 
Waar zit hoofdluis en hoe weet u dat uw kind 
het heeft? 
Hoofdluis zit op het hoofd. Bij voorkeur op 
warme plaatsen, zoals in de nek, achter de 
oren en in de pony. Controleer deze plaatsen; 
ziet u witte puntjes (neten), die dichtbij de 
hoofdhuid vastzitten aan de haren ( niet te 
verwarren met roos, dat los zit), dan heeft uw 
kind luizen of luizen gehad. Soms zie je de 
luizen gewoon lopen. Door regelmatig (1 keer 
per week) het haar te kammen met een 
stofkam boven een witte doek of wastafel 
ontdekt u snel of uw kind hoofdluis heeft. 
Daarnaast kan jeuk en vaak krabben duiden 
op de aanwezigheid van luizen. Indien uw kind 
hoofdluis heeft moeten alle gezinsleden 
nagekeken worden, ook de ouders en zo nodig 
tegelijk behandeld worden.  
 
Hoe moet u hoofdluis behandelen? 
 
De methodes 
Er zijn 2 methoden om hoofdluis te 
behandelen:  
Nat Kam methode  
Behandelen van het haar met een 
antihoofdluismiddel in combinatie met 
kammen;  
 
Het voordeel van de nat kam methode is dat 
het goedkoop is en geheel natuurlijk.  
Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, 
en dat de kans dat je een luis over het hoofd 
ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot 
is.  
 
Antihoofdluismiddelen koop je bij 
drogisterijen, apotheken en supermarkten en 
zijn op basis van permetrine, malathion en 
dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen 
werken op basis van malathion of permetrine, 

ze vergiftigen de luis. Evenals de nat kam 
methode leidt een behandeling met dimeticon 
niet tot resistentieontwikkeling. Middelen op 
basis van dimeticon zijn mede daarom ook 
aanbevolen door het RIVM en dan specifiek 
een geregistreerd geneesmiddel. Kammen in 
combinatie met een antihoofdluismiddel is 
bewezen effectief. 
 
Stap 1 - Voorbereiding  

Kies voor de nat 
kam methode of 
voor een anti-
hoofdluismiddel in 
combinatie met 
kammen. Zorg dat je 

de gewenste producten in huis hebt, of haalt. 
Het is altijd verstandig om preventief een 
antihoofdluismiddel in huis te hebben. Zorg 
dat je sowieso een luizenkam/netenkam in 
huis hebt. 
 
Controleer het hele gezin. Kam boven een wit 
vel of de wastafel. Het verschil tussen dode en 
levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe 
(pas gelegde) neten zitten vlakbij de 
hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) 
neten groeien mee met het haar en zitten 
verder van de hoofdhuid verwijderd. 

 
Stap 2. - Behandelen  
Als je voor een antihoofdluismiddel gekozen 
hebt:  
Behandel de besmette gezinsleden met het 
middel, conform de instructies in de bijsluiter 
of de gebruiksaanwijzing. Behandel niet 
preventief met middelen tegen hoofdluis! Dit 
heeft namelijk geen zin en indien chemische 
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producten gebruikt worden, werkt dit 
resistentie in de hand. 
 
Stap 3 - Kammen  
Kam het haar eerst goed door met een 
gewone kam. Was het haar met gewone 
shampoo en spoel het haar uit. Breng 
vervolgens ruim crèmespoeling in het haar en 
spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle luizen 
en neten uit het haar volgens de 
kaminstructies.  
 
Kaminstructies:  
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar 
met een luizenkam/netenkam, eventueel in 
combinatie met crèmespoeling. Per kambeurt 
moet je rekenen op ongeveer 15 minuten. Je 
gaat als volgt te werk:  
Bescherm de ogen met een washandje en kam 
dan eerst met een gewone kam de klitten uit 
het haar.  
Houd het hoofd voorover boven een wasbak 
of een stuk wit papier. Pak de 
luizenkam/netenkam en kam het haar van 
achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; 
start bij het ene oor en schuif, plukje voor 
plukje, na elke kambeweging op naar het 
andere oor. Vastgeplakte neten kan je 
eventueel losweken door te deppen met azijn. 
Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig 
af aan een witte papieren servet of zakdoek 
en kijk of je luizen ziet. Spoel gevonden luizen 
door de wc of wasbak.  

Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen 
voor de zekerheid. Let extra op haar dicht bij 
de hoofdhuid, achter de oren, in de nek en 
haar hangend over het voorhoofd. 
Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het 
haar en maak de kam goed schoon. Je kunt de 
kam 5 minuten uitkoken of ze ontsmetten met 
alcohol(70%). Maak de luizenkam na gebruik 
van elk gezinslid steeds grondig schoon 
 
Stap 4 – Blijf alert 
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als 
je opnieuw (levende) hoofdluizen constateert, 
volg je het stappenplan opnieuw vanaf stap 1.  
Blijf na 14 dagen alle gezinsleden 1 keer per 
week controleren met een 
luizenkam/netenkam, zeker zolang er 
hoofdluis heerst. 
 
Let Op – Wassen en Stofzuigen is niet meer 
nodig. 
Het advies voor een grondige schoonmaak van 
het huishouden wordt ingetrokken. Er is geen 
wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit 
van de aanvullende maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels en jassen, 
het stofzuigen van de auto of het gebruik van 
luizencapes of –zakken. Dit kan veel tijd en 
stress schelen! 
 
Kijk voor meer informatie op de website van 
het Landelijk Steunpunt Hoofdluis: 
www.hoofdluis.org  
 

 
 

8.8 Gymkleding 
Groep 1 en 2.  
Om voetwratten te voorkomen dragen de 
kleuters tijdens de kleutergymlessen schoenen 
met een ruwe zool en liefst zonder veters. 
Zorgt u ervoor dat de naam van uw kind 
duidelijk in het schoeisel geschreven staat? 
Wilt u de gymspullen in linnen tasjes 
meegeven, waarop de naam van uw kind 
staat? De tasjes worden op school bewaard. 
 
Groep 3 t/m 8. 
Korte broek, sportshirt, gympakje en 
gymschoenen. Om hygiënische motieven is 
het dragen van gymschoenen verplicht.  

Als kinderen niet mee kunnen doen met de 
gymles willen we dit graag schriftelijk 
bevestigd zien door de ouder/verzorger. 
 

8.9 Gymnastiekrooster 
Sporthal de Schelfhorst 
Alle stamgroepen van midden- en bovenbouw 
gymmen op woensdagmorgen in de sporthal 
van de Schelfhorst. 
Daarnaast gymmen we in elke stamgroep een 
keer per week buiten. 
 

8.10 Weeksluitingen 
Twee keer per jaar verzorgt de stamgroep van 
uw kind een weeksluiting. De groep 
presenteert een bont programma van liedjes, 
toneelstukjes, quizzen, spreekbeurten etc. 

http://www.hoofdluis.org/
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voor de andere groepen en andere 
belangstellenden 
Deze weeksluitingen kunnen een thema van 
de voorafgaande week behandelen, het kan 
ook een stuk expressie van, voor en door de 
kinderen zijn in de vorm van zang, dans en 
toneel. 
In de Dinsdagkrant nodigen we de ouders, 
belangstellenden van de kinderen uit die de 
weeksluiting hebben voorbereid.  
Omdat heel jonge kinderen de concentratie 
van de spelers en speelsters danig kunnen 
verstoren, mag u geen kinderen mee nemen 
die nog niet naar de basisschool gaan. 
 

8.11 Schoolreis 
Eén keer per jaar gaan de stamgroepen van 
onder- en middenbouw op schoolreis. De 
reisbestemming bepaalt het team in overleg 
met de oudervereniging.  De kosten voor de 
schoolreis zijn opgenomen in de schoolgelden. 
De ene schoolreis valt duurder uit, dan de 
andere en daarom hebben wij ervoor gekozen 
alle kinderen hetzelfde bedrag te laten 
betalen. Zo kunt u dus het ene jaar veel ‘waar’ 
voor uw geld krijgen en het volgende jaar wat 
minder. In ieder geval komt u zo niet voor 
onverwachte, dure verrassingen te staan!   
 

8.12 Schoolkamp 
De kinderen uit de stamgroepen bovenbouw 7 
en 8, gaan op een meerdaags schoolkamp 
tegen het eind van het schooljaar. Dit 
schooljaar gaan de groepen zeven naar een 
kampeerboerderij en de groepen acht op 
zeilkamp naar Giethoorn. De kosten voor deze 
schoolkampen zijn opgenomen in de 
schoolgelden.  
 

8.13 Excursies 
Indien de klassenleerkrachten naar aanleiding 
van een onderwerp een bezoek willen 
brengen aan een museum, scheepswerf, bos, 
winkel enz. dan valt dit onder de gewone 
lessituatie. Vaak zal er wel een beroep op de 
ouders gedaan worden in verband met het 
vervoer naar de plaats van excursie. We 
hechten veel waarde aan deze uitstapjes, 
omdat kinderen op deze manier een stuk 
‘praktijkervaring’ kunnen opdoen! 
 

8.14 Buitenschoolse activiteiten 
Voor sportactiviteiten hebben we een 
sportcommissie. De commissie beoordeelt of 
er voldoende belangstelling is, of de 
begeleiding geregeld kan worden, transport 
enz. 
Naast allerlei sportactiviteiten nemen we na 
overleg binnen het team ook deel aan allerlei 
activiteiten die ons worden aangeboden. Dat 
kan zijn een optreden met kerst voor 
bejaarden, een bezoekje aan de Colckhof enz. 
We overwegen steeds of het meerwaarde 
voor de kinderen heeft in onderwijskundige of 
opvoedkundige zin. Natuurlijk kan ook iets 
gewoon leuk zijn om aan deel te nemen. 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar 
wordt een gezamenlijke activiteit voor ouders, 
kinderen en leerkrachten georganiseerd. We 
hopen zo een leuke gezellige start van het 
schooljaar te bewerkstelligen! Dit jaar houden 
we op vrijdag 14 september een prachtige 
puzzeltocht voor het hele gezin! 
 

8.15 Externe contacten van onze school 
Hogescholen Windesheim en  Saxion  
Vanuit deze hogescholen ontvangen wij 
stagiaires voor de lerarenopleiding. Iedere 
school is verplicht mee te werken aan de 
vorming van toekomstige leerkrachten. De 
studenten zijn in alle groepen plaatsbaar.  
 
R.O.C. van Twente  
Dit jaar zullen we ook weer enkele stagiaires 
van het ROC van Twente ontvangen die bij ons 
stage gaan lopen voor de opleiding 
‘pedagogisch medewerker, lokaalassistent of 
onderwijsassistent’. 
 
Het Maatman 
School voor leerlingen met gehoorproblemen. 
Ambulante ondersteuning door een 
ambulante begeleider. 
Onderwijscentrum Roessingh 
Mytylschool voor leerlingen met diverse 
handicaps. 
Ambulante ondersteuning van leerkrachten. 
Elimschool voor speciaal onderwijs 
School voor speciaal onderwijs 
Ambulante ondersteuning van leerkrachten. 
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De Welle 
‘De Welle’ is in ons WSNS 
Samenwerkingsverband de school voor 
speciaal basisonderwijs. Leerlingen van onze 
school worden in voorkomende gevallen naar 
deze school verwezen. Een dergelijke 
aanmelding loopt altijd via het 
Samenwerkingsverband, dat beoordeelt of het 
betreffende kind op de Welle geplaatst kan 
worden. 
  
Onderwijsbureau Twente 
Dit in Borne gevestigde bureau verzorgt een 
aantal ondersteunende taken voor het 
schoolbestuur en de school. 
Onderwijsbureau Twente 
Postbus 185 
7620 AD Borne 
tel.: 074 - 2650650 
 
Inspectie Zwolle 
De overheid heeft ter controle van de 
uitvoering op de basisscholen een inspecteur 
aangesteld.  
De inspecteur bezoekt de scholen om te 
controleren of zij aan de wettelijke 
voorwaarden voldoen. 
Inspectie van het Onderwijs: 
Rijksinspectiekantoor Zwolle 
tel: 038 - 4695400 
Hanzelaan 310, postbus 10048, 8000 GA te 
Zwolle 
 

8.16 Sponsoring  
Ten aanzien van sponsoring is een lijst 
opgesteld met de volgende uitgangspunten: 
1. Sponsoring moet in overeenstemming zijn  
    met de goede smaak en het fatsoen. 
2. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 
    pedagogische en onderwijskundige taak en 
    doelstelling van onze school. 
3. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het  
    onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen  
    die onze school aan het onderwijs stelt. 
4. Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of  
    de continuïteit van ons onderwijs niet  
    beïnvloeden. 
5. Sponsoring mag geen aantasting betekenen  
    van de objectiviteit, de geloofwaardigheid,  
    de betrouwbaarheid en de  
    onafhankelijkheid van ons onderwijs, onze  
    school en de daarbij betrokkenen. 

 
6. Sponsoring mag geen schade berokkenen  
    aan de geestelijke en/of lichamelijke  
    gesteldheid van leerlingen en personeel. 
Onze school wordt (nog) niet echt gesponsord. 
Als er gesponsord gaat worden, zal het 
bijbehorende protocol gebruikt worden. 
 

8.17 Roken in school 
Daar wij graag mee willen werken aan een 
gezonde atmosfeer, is roken in de school door 
iedereen die onze school bezoekt, niet 
toegestaan. 
Ook als u na schooltijd op of bij het plein staat 
te wachten op uw kinderen vinden wij het niet 
fijn als u rookt. Immers goed voorbeeld…? 
 

8.18 Arbo, veiligheid, ontruimingsplan en 
BedrijfsHulpVerleners 
Het voorkomen van ongelukken en het 
verbeteren van onveilige situaties hebben 
onze voortdurende aandacht. In het kader van 
de Arbo-wet hebben wij op onze scholen een 
Arbo-plan. Een onderdeel uit dit plan is het 
‘ontruimingsplan’. Een plan, waarin staat hoe 
iedereen, in geval van nood, zo snel en zo 
veilig mogelijk de school kan verlaten. 
Het ‘ontruimingsplan’ wordt jaarlijks 
‘geoefend’. Iedereen die in onze school 
aanwezig is op het 
moment dat de school op het geluidssignaal 
ontruimd moet worden, dient hieraan mee te 
werken. 
Aan onze school werken 6 mensen die de 
opleiding ‘BedrijfsHulpVerlener’ hebben 
gevolgd. Deze opleiding, die jaarlijks wordt 
herhaald, leert mensen in geval van 
noodsituaties, adequaat te handelen. Wij 
hopen, dat we nooit een beroep op deze 
collega’s hoeven te doen! 
 

8.19 Website 
Voor actuele informatie met onze school kunt 
u onze nieuwe website bezoeken: 
www.telgenborch.nl en onze facebook-pagina: 
www.facebook.com/telgenborch  
Op deze meest uitgebreide site vindt u o.a. de 
meest recente dinsdagkrant vol met actuele 
nieuwtjes betreffende onze school. Daarnaast 
zijn er ook altijd leuke foto`s te zien van 
schoolactiviteiten. 

http://www.telgenborch.nl/
http://www.facebook.com/telgenborch
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Basisschool de Telgenborch en BSO Het Paleis kennen al een jarenlange goede samenwerking, deze 
samenwerking willen we het komende schooljaar gaan verdiepen. 
Zo zal de BSO Het Paleis haar openingstijden afstemmen op de schooltijden van de Telgenborch. 
Denkt u daarbij aan schoolvakanties maar ook bijvoorbeeld aan studie dagen. 
Ook voorschoolse opvang voor de Telgenborch gaat Het Paleis mogelijk maken. 
Vraag naar de mogelijkheden! 
 
Wie is “Het Paleis”? 
 
Wij zijn een kleinschalig Christelijk kind centrum in de wijk “Haghoek” vlakbij de Schelfhorst, 
makkelijk te bereiken en bieden kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO onder 1 dak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christelijke identiteit van Het Paleis. 
Aan onze naam ziet u dat wij een kinderopvang zijn met christelijke identiteit. In het logo herkent u 
misschien wel de regenboog. Deze regenboog staat voor het feit dat God altijd trouw is aan wat Hij 
heeft beloofd. 
Daaronder ziet u twee kinderen afgebeeld, we mogen weten dat de kinderen door God beschermd 
worden en dat ook zij altijd bij Hem mogen komen. Ook het kroontje staat niet zomaar in het logo, 
natuurlijk heet onze kinderopvang “Het Paleis” want uw kinderen zijn toch prinsen en prinsessen! 
Deze identiteit zult u vooral kunnen terugvinden in de dagelijkse dagindeling. Zo zullen wij samen 
met de kinderen bidden voor het eten. Ook zullen er naast de “gewone” kinderverhalen, bijbelse 
verhalen aan de kinderen worden voorgelezen. 
De bekende vrolijke kinderliedjes worden natuurlijk met de kinderen gezongen, maar ook de 
christelijke kinderliedjes worden niet 
vergeten. De christelijke feesten zoals kerst, pasen, hemelvaart en pinksteren worden gevierd, maar 
sinterklaas zal ons kind centrum ook niet voorbijgaan! 
 
Naast de identiteit vinden wij een persoonlijke benadering erg belangrijk, aandacht voor het kind en 
een zorgvuldige overdracht is iets wat wij zeer belangrijk vinden. 
 
U kent ons nu een beetje maar we hopen u ook beter te leren kennen! 
U bent van harte uitgenodigd voor een rondleiding in ons kind centrum! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team van Het Paleis, 
David van Kaam. 
 
Christelijke kinderopvang Het Paleis 
Kortenvoortstraat 1 
7602 AT Almelo 
0546-868302 
www.kovhetpaleis.nl 
info@kovhetpaleis.nl 
 

http://www.kovhetpaleis.nl/
mailto:info@kovhetpaleis.nl
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