
CBS Mecklenburg – De Posten 145 – 7544 LR Enschede – Tel.: 053-476 37 09 
 

 
 
 
 

  

Schoolgids 
2019-2020 



2 

 

CBS Mecklenburg – De Posten 145 – 7544 LR Enschede – Tel.: 053-476 37 09 
 

 

 
 
 

VOORWOORD  
 

In deze schoolgids kunt u lezen wat voor school ‘Mecklenburg’ is. Wij beschrijven wat wij belangrijk vinden en wat u 
van onze school kunt verwachten. Ook beschrijven we wat onze plannen voor de nabije toekomst zijn. De 
schoolgids is ook één van de verantwoordingsdocumenten voor de inspectie van het onderwijs en heeft de 
instemming van de MR. 
Deze schoolgids is slechts een onderdeel van onze informatievoorziening aan ouders en is te vinden op de website 
van school. Op onze website www.mecklenburgvco.nl vindt u veel informatie over onze school. Onze school heeft 
ook een intern informatieportal dat alleen toegankelijk is voor ouders/verzorgers van kinderen op school. Via dit 
ouderportaal (MijnSchool) hebben ouders altijd toegang tot schoolnieuws, nieuws en foto’s  uit de groep  en alle 
belangrijke data voor onze school (feesten, vieringen, activiteiten, vakanties). Ook krijgen ouders aan het begin van 
het schooljaar een schoolkalender met alle belangrijke datums en vakanties. 
 
Ons team werkt hard aan de ontwikkeling van de school en is trots op de school. We leiden u dan ook met plezier 
rond en vertellen graag waarom we doen wat we doen.  
 
Anke van Woerden 
Directeur CBS Mecklenburg 
 
 Adresgegevens: De Posten 145 
   7544 LR  Enschede 
 
Telefoon:   053-476 37 09 
Website:  www.mecklenburgvco.nl  
Email-adres:  info.mecklenburg@vco-oostnederland.nl 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mecklenburgvco.nl/
http://www.mecklenburgvco.nl/
mailto:info.mecklenburg@vco-oostnederland.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 
Blz. 2  Voorwoord en Adresgegevens van de school 
Blz. 3-4  Inhoudsopgave 
Blz. 5  Fotoblad 
Blz. 6-12  De school: 

 Algemeen 

 De visie van onze school 

 Wij zijn VCO Oost-Nederland 

 Onze Doelen 

 Onze Waarden 

 Veilige school 

 Klachten 

 Sociale Veiligheid 

 Samenstelling onderwijsteam en groepsindeling 

 Godsdienst / levensbeschouwing 

 Projecten, vieringen, feesten, enz. 

 Sportdagen en bezoeken culturele activiteiten 

 Wettelijke verplichtingen 

 Foto’s / film – wet op de privacy (AVG) 

 Naschoolse activiteiten 

 Voor- en naschoolse opvang 
Blz. 13-18 Zorg voor het kind 

 Aanmelding 

 Doorgaande lijn POV-Basisschool 

 Beleid 4-jarigen 

 Groep 1 en 2 

 Eerste schooldag kleuter 

 Zelfstandigheid en zindelijkheid 

 Overig aannamebeleid leerlingen 

 Ongewenste intimiteiten / vertrouwenszaken 

 Meld-code kindermishandeling en huiselijk geweld 

 Ongewenst gedrag en klachtenafhandeling 

 Veiligheidsonderzoek 

 Schorsing in het basisonderwijs 

 Schoolverzuim 
Blz. 19  De leerkrachten 
Blz 19  School en ouders 
  Medezeggenschapsraad 

Ouderraad  
Blz. 20  Schoolkosten / ouderbijdrage 
                 Stichting Leergeld 
Blz. 21  Kijkochtend / de week van de uitleg 
Blz. 21  Communicatie – Ouderportal - Mijnschool 
Blz. 21-23 Ouder- en gespreksavonden / rapporten 

 NSCCT  

 Pré-advies  
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 NIO 

 Advies groep 8 

 Ouderavonden 

 Huisbezoeken 

 Zieke kinderen 

 Verhuizing 
Blz. 24-25 DOEL EN RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 Inspectie van het onderwijs 

 Lesuren 

 Verantwoording aan ouders 
 
Blz. 26-27 PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Vakantierooster 

 Lunch op school 

 Traktaties en verjaardag 

 Pauze 

 Bewegingsonderwijs/gymnastiek 

 Gevonden voorwerpen  

 Zending 

 Wereldverbeteraars 

 Fietsregels 
Blz. 28  INSTANTIES  

 Mediant 

 Wijkcoach 

 Gezondheidsonderzoek GGD 

 Fysiotherapie op school 

 Logopedie op school 

 Huiswerkbegeleiding 
Blz. 29            Gezonde School  
Blz. 30                  Jeugdtandverzorging 
 
 
Bijlagen 
Blz. 31  Bijlage 1: Schoolafspraken 
Blz. 32-33 Bijlage 2: Terugblik 2018-2019 en vooruitkijken 2019-2020 
Blz. 34  Bijlage 3: SWV 23-02 PO 
Blz. 35-36 Bijlage 4: Protocol en uitleg MIJNSCHOOL 
Blz. 37-38 Bijlage 5: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Informatie Rijksoverheid 
Blz. 39-43 Bijlage 6: Privacyverklaring VCO 
Blz. 44  Bijlage 7: GGD Regio Twente: De Triage-methodiek 
Blz. 45-48 Bijlage 8: Verzuimkaart 
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DE SCHOOL 

 
Algemeen 
CBS Mecklenburg is een christelijke basisschool die behoort tot de Stichting VCO Oost-Nederland. Ruim 150 
kinderen bezoeken dagelijks onze school. Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Wesselerbrink, maar ook 
uit andere delen van Enschede. We werken in een sfeervolle school. Het is er ruim en licht. We hebben een grote 
hal, gebruiken 8 lokalen, een speellokaal, kantoorruimten en een teamkamer. Rondom school is een fijn en veilig 
schoolplein met speeltoestellen. 
Samen met De Broekheurne, de Peuterpost en onze school CBS Mecklenburg, vormen wij IKC De Posten. De letters 
IKC staan voor Integraal Kind Centrum: een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende 
de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale 
uren, maar met een ruim openingsregime. In ons IKC de Posten bieden we Peuteropvang van 2-4 jaar in het 
gebouw. De voorschoolse (dag)opvang en naschoolse opvang 4-12 jaar wordt elders geboden door HumanKind 
(voormalig Humanitas-SKE). Zie de contactinformatie op pagina 12. 
 

De visie van onze school 
We geven de PBS gedragslessen,  we belonen goed gedrag, bespreken en oefenen de STOP-LOOP-PRAAT 
procedure, registreren incidenten die op school plaatsvinden en voeren hierover gesprekken met kinderen. Indien 
nodig met ouders en met deskundigen.  
Alles om een veilige school te zijn voor iedereen die hier leert, werkt of bij school betrokken is.                                                  
Wij kunnen dit niet alleen. We hebben u, als ouders, heel hard nodig. Het zijn uw kinderen, die wij iedere dag op 
school zien. U voedt uw kinderen op. Wij verwachten dat u, net als wij, uw kinderen respect bijbrengt voor andere 
mensen, ook al zijn die anders of denken die anders. We verwachten dat u, net als wij, kinderen wijst op hun 
verantwoordelijkheid. Dat betekent o.a. voor je eigen spullen zorgen, maar ook goed voor de spullen van een ander 
of die van school zorgen. 
U brengt uw kind naar een Christelijke school. Dat is een bewuste keuze. God is de Schepper van ons allemaal. Wij 
geloven. Wij geloven in Gods liefde voor ons allemaal. Jezus leefde ons voor. Hij keek om naar mensen die anders 
zijn. Hij vergeeft mensen. De kernwaarden van onze school zijn gebaseerd op de bijbel:  Stralen, Krachtig, 
Vertrouwen, Tot het uiterste, Liefdevol. We hebben ze opgeschreven in de hal van school. Zodat wij er iedere dag 
aan herinnerd worden. Kijkt u voor de uitleg op onze website. Zo willen wij school zijn. Iedere dag opnieuw. Dat is 
een moeilijke, maar uitdagende opdracht. Een opdracht van school en ouders samen, vanuit ons geloof in God. 
Allemaal werkend aan een goede toekomst voor onze kinderen We bidden en danken en zingen Christelijke 
liederen. Iedere dag besteden we aandacht aan verhalen uit de bijbel. We gebruiken daarvoor de methode 
Trefwoord. 
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Onze visie en ambities ten aanzien van de inrichting van ons onderwijs staat beschreven in het schoolplan 2019-
2023. Wat vinden wij belangrijk? Waar staan wij voor? Zie www.mecklenburgvco.nl 
Hierin kunt u tevens zien welke methoden en toetsen wij gebruiken. Voor meer informatie over de methoden 
verwijzen wij  u naar de websites van de uitgeverijen en SLO. 
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Wij zijn VCO Oost-Nederland 
Onze school is onderdeel van VCO Oost-Nederland, een stichting met veertien basisscholen en drie 
kinderopvanglocaties. Dat levert allerlei voordelen op. We besparen op kosten, we werken samen en leren van 
elkaar. Daar hebben onze leerlingen baat bij.  
 
Alle VCO-scholen bij elkaar verwelkomen dagelijks ruim 2600 leerlingen. We zijn er trots op dat we ons kunnen 
inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt 
bij ons volop  de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn. 
 
Wat ons bindt 
Als VCO-scholen hebben we allemaal een eigen gezicht. Elke school heeft een eigen sfeer en eigen gewoontes en 
tradities. De directeur en medewerkers bepalen zelf welke aanpak het beste past bij de eigen leerlingen. We 
hebben ook een aantal gedeelde uitgangspunten. 
 
Onze leerlingen 
We vinden dat elk kind recht heeft op een kansrijke start in het leven. Daar zetten we ons met ziel en zaligheid voor 
in. We kijken daarbij altijd naar wat kinderen kunnen en wat bij hen past. We leren kinderen zelfstandig werken en 
leren. Met hun klas en de rest van de school ontdekken ze hoe je problemen oplost en obstakels overwint.  
 
 
Onze doelen 
1 Gewoon goed onderwijs 
We zijn altijd bezig om ervoor te zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo 
ontwikkelen ze zich en kunnen ze goede resultaten halen. Vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde 
zijn belangrijk. Maar op school leer je ook omgaan met elkaar en ontdek je wat je ligt en wat je minder ligt. 
 
2 Vernieuwend onderwijs 
We willen al onze leerlingen een goede start bieden. Daarom zorgen we dat ons onderwijs past bij deze tijd. Als 
VCO-scholen investeren we hier om de beurt in. Zo kunnen we van elkaar leren wat werkt. 
 
3 Beter worden, jezelf uitdagen 
Als je ergens goed in bent, wil je er meestal nog beter in worden. Leerlingen krijgen alle kans om veel te leren en 
hun eigen talent te benutten. Onze medewerkers krijgen volop kansen voor groei in hun vak. Durf wordt beloond. 
Fouten maken mag, daar word je beter van. 
 
4 Samenwerken 
Om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te maken grijpen we alle mogelijke kansen aan 
om samen te werken of samen te gaan.  
 
 
Onze waarden 
Onze deuren staan open voor iedereen. We gaan uit van vertrouwde waarden en normen. Die komen voort uit de 
open christelijke cultuur. Dat blijft voor ons de bron.  
 
1 Respectvol  
We gaan zorgvuldig met elkaar om. We respecteren dat we verschillend zijn. Ook als we het niet met elkaar eens 
zijn. Of liever nog, juist dan. Iedereen kan iets waardevols bijdragen. 
 
2 Nieuwsgierig 
‘Wie zich kan verwonderen, wordt wijzer,’ zei de Griekse filosoof Aristoteles. We moedigen onze medewerkers en 
leerlingen aan om altijd vragen te stellen en iets nieuws te onderzoeken. 
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3 Verantwoordelijk 
Leerlingen leren bij ons al vroeg wat verantwoordelijkheid is. Voor iedereen geldt dat we de verantwoordelijkheid 
geven en verwachten die past bij de persoon. Onze medewerkers nemen een grote verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Veilige school 
Een school moet veilig zijn. Onze scholen voldoen aan de normen op het gebied van veiligheid. We hebben een 
veiligheidsplan. Ook hanteren we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Klachten 
Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt. Ook op een school. Vaak komt u er wel uit door uw 
klacht te bespreken met de leerkracht, de directie of de schoolcontactpersoon. 
Lukt dat niet, dan kunt u hulp inschakelen.  
Meer informatie hierover is te vinden op www.vco-oostnederland.nl/klachten. 
 
Samen met iedereen die bij de school betrokken is werken wij iedere dag aan een sociaal veilig schoolklimaat. We 
zijn een PBS school. We willen dat iedereen zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat. 

 
Sociale veiligheid 

In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met PBS:  
Leren en gedrag zijn twee kanten bij de ontwikkeling van een kind.  
Positive  Behavior Support geeft aan dat goed gedrag te leren is en dat goed 
gedrag een positieve invloed heeft op de hele groei van het kind.  
De waarden die wij daarvoor belangrijk vinden zijn:  
respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.  
Op school is, naast het geven van goed onderwijs, ons grootste doel om kinderen te leren prettig met elkaar om te 
gaan. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen. We willen een school zijn waar iedereen met 
plezier naar toe gaat en respectvol met elkaar én met de wereld buiten de school omgaat. Vanuit deze waarden 
leren wij de kinderen actief het gedrag aan dat past bij deze waarden. We geven daarom gedragslessen. Goed  
gedrag wordt steeds positief bekrachtigd. Alle ontwikkelingen en afspraken op het gebied van sociale veiligheid 
hebben we vastgelegd in ons respectprotocol. Geregeld informeren we u over PBS. Want PBS doen we samen! 
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Samenstelling onderwijsteam en groepsindeling (kan afwijken) 
Groep 1: Lodewika ten Brinke (ma. di. wo. do.  ) 
 Monika Vaarties  (vr.) 
  
Groep 2: Monika Vaarties  (ma.) 

 Ina ten Brug  (di. wo. do. vr.)   
   
Groep 3: Chrislie Morina  (ma. di. do. vr.) 

 Monika Vaarties  (wo.) 
 
Groep 4: Olga Scholten  (ma. di. ) 
 Kim Kientz  (wo. do. vr.)  
 
Groep 5: René van den Pol  (ma. di. wo. do)   
 Joyce Sueters  (vr.) 
   
Groep 6: Nathalie Gabriël  (ma. di. wo.)  

 Marlijn Bökkerink  (wo. do. vr.) 
 
Groep 7: Anja Meulenkamp  (ma. di. wo. do.) 

 Karin van Eerten  ( vr.) 
  

Groep 8: Liset te Rietstap  (ma. do. vr.) 
 Karin van Eerten  (di. wo.) 

   
Gymnastiek leerkracht:  Erik Manden  (di. wo. vr. middag) 
 
Interne begeleiding / leerlingenzorg Joyce Sueters 
Ondersteuning / schoolarrangement invulling onbekend 
Conciërge Leroy de Vries   
Leerkrachtondersteuner/ICT Yacob Alan 
Bedrijfshulpverlening, EHBO Yacob Alan 
 Marlijn Bökkerink 
 Leroy de Vries 
 Kim Kientz 
Sociale Veiligheid-preventiemedewerker Joyce Sueters 
Vertrouwenspersoon Karin van Eerten 
Administratie Corinne Oostrom  (vr.ochtend) 
Locatieleider/ vervanger directie Liset te Rietstap  (ma. do. vr.) 
Directeur: Anke van Woerden ( wisselend 1 dag per week) 
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GODSDIENST / LEVENSBESCHOUWING 
Iedere dag wordt aandacht besteed aan godsdienstige- of levensbeschouwelijke i.c.m. sociaal emotionele 
activiteiten. Daarnaast besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen door oa. samen Kerst en Pasen te 
vieren. Natuurlijk wordt u hiervoor uitgenodigd.  
 
PROJECTEN, VIERINGEN, FEESTEN, ENZ. 
Een aantal keer per jaar werken we samen met de kinderen aan projecten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas 
en andere projecten. Ook komend schooljaar besteden we aandacht aan ontdekkend en onderzoekend leren en 
W&T onderwijs, culturele projecten, buitenlessen  etc. 
 
SPORTDAGEN EN BEZOEKEN CUTURELE ACTIVITEITEN 
Het is belangrijk dat kinderen ook buiten school kennismaken met een breed sportief - en cultureel aanbod. Dat 
betekent dat we geregeld een beroep op ouders doen om te zorgen voor vervoer. Per keer worden er afspraken 
gemaakt. Het is belangrijk dat u de afspraken wel nakomt. Als we door te weinig begeleiding niet kunnen 
deelnemen kost dat wel het geld van de activiteit of moeten we de activiteit annuleren. 
 
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
- Scholen zijn sinds 01-02-06 verplicht te beschikken over het BSN-nummer van de kinderen. Bij opgave van een 

leerling vragen wij u dit mee te nemen.  
- Vanaf 01-08-2019 zijn scholen  niet meer verplicht de opleiding van beide ouders  in een ouderverklaring vast te 

leggen. De Rijksoverheid heeft inmiddels  een wet aangenomen om het opvragen van deze 
opleidingsgegevens niet meer bij de scholen neer te leggen. 

 
FOTO’S /  FILM – WET OP DE PRIVACY (AVG) 
In bijlage 6 van deze schoolgids staat hoe VCO Oost-Nederland omgaat met de AVG. 

- Ouders ondertekenen bij inschrijving dat ze wel/niet instemmen met gebruik van foto’s van hun kinderen 
op bijv. de website of op MijnSchool. 

- Aan het begin van ieder schooljaar vult u per leerling een door school verstrekte verklaring in en levert deze 
op school bij de leerkracht  in. 

- Leerlingen laten hun telefoon of andere opnameapparaten thuis. Het is op school verboden om zonder 
toestemming film- of foto-opnamen, met bijvoorbeeld een telefoon en/of digitale camera, te maken. 
Plaatsen op internet keuren wij zeker niet goed. Behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
ouders van de leerlingen. U bent zelfs strafbaar als u foto’s zonder toestemming deelt met anderen.. 

- Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas, schoolreis, kamp, sportdag, voorstellingen etc. 
lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. Wij keuren dit niet af, op voorwaarde dat de gemaakte 
opnamen alleen vertoond worden in huiselijke kring en per se niet geplaatst worden op openbare websites. 
Dit in verband met de privacy. 

- In verband met scholingsactiviteiten van leerkrachten of stagiaires kunnen er i.v.m. verplichte opdrachten 
filmopnames gemaakt worden van leerlingen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dat dan aan het 
begin van het schooljaar op school melden.  

 
NASCHOOLSE  ACTIVITEITEN 
Geregeld vinden er schoolse- en naschoolse activiteiten voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 plaats. Er zal extra 
aandacht zijn voor  activiteiten op het gebied van Techniek. 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen tegen een geringe vergoeding deelnemen aan sport- en 
spelactiviteiten die in de wijk worden georganiseerd (www.sportaal.nl).  
. 



12 

 

CBS Mecklenburg – De Posten 145 – 7544 LR Enschede – Tel.: 053-476 37 09 
 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen in het primair onderwijs ‘resultaatplichtig’  als het gaat om het 
aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Dit als gevolg van landelijke wetgeving. 
De schoolbesturen en de gemeente Enschede trekken samen op met de bedoeling de voor- en naschoolse opvang 
kwalitatief goed te regelen in de stad. Daarom zijn de Integrale Kindcentra (IKC) gevormd. Samen met OBS de 
Broekheurne en de kinderopvangorganisatie Humanitas/SKE vormt onze school het IKC-de Posten. Ook de 
peuterspeelzaal hoort hierbij.  
Voor het verzorgen van kinderopvang (voorschoolse opvang VSO en naschoolse opvang BSO) kunt u hiervoor 
contact opnemen met humankind. 
Dat betekent dat zowel in de schoolweken als in de vakantieweken een goede opvang van uw kind geboden wordt. 
In de wijken Wesselerbrink en Stroinkslanden zijn momenteel verschillende locaties van BSO. Zowel het PSZ, VSO 
als BSO vallen onder de wet Kinderopvang, waardoor een deel van de kosten aftrekbaar kunnen zijn van de 
belasting. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

Contact en informatie 

De Peuterpost 
De Posten 145  
7544 LR ENSCHEDE 
Telefoon 053-2204651 
E-mail povpeuterpost@humankind.nl 
LRKP-nummer: 192996083  

Voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding 
alsmede planning en plaatsing 

Regiokantoor humankind 
Wethouder Nijhuisstraat 1 
7545 NA ENSCHEDE 
Telefoon 053-4800020 
E-mail  regioske@humankind.nl 

mailto:povpeuterpost@humankind.nl
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/RegistratienummerZoekScherm.jsf?registratieId=192996083
mailto:regioske@humankind.nl
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ZORG VOOR HET KIND 
 
Aanmelding 
In verband met onze planning willen wij graag dat u uw kind een jaar voordat het 4 jaar wordt bij onze school 
aanmeldt. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. We hebben dan een gesprek en vullen, eventueel 
samen, een inschrijfformulier in. 
 
Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons 
vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke 
ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 -8 
weken geven we aan of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons 
verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet 
onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen 
dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met 
maximaal 4 weken verlengd worden. 
De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel 
‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend. Van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke 
onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de 
langere termijn: kunnen wij uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet 
zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties. 
Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en 
leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende 
ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende 
aandacht besteed kan worden.  
 
Leerlingen met een IQ < 70 en leerlingen met ernstige problemen (het vroegere cluster 3 en 4) kunnen wij niet die 
aandacht en zorg geven die ze verdienen. Voor deze kinderen is een andere onderwijsvorm een beter alternatief. 
Voor ieder kind wordt bepaald of de school de benodigde zorg kan bieden. Als er handelingsverlegenheid ontstaat 
op school, dan wordt de leerling aangemeld bij het steunpunt om een andere onderwijsvorm te zoeken of een 
arrangement aan te vragen. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van start gegaan. Zie 
bijlage 4. 
Zaken als grootte van de groep, aantal zorg / risico leerlingen en de extra inspanning die bijv. de taalachterstand 
vergt zullen hierbij meewegen. De directeur beslist uiteindelijk, in overleg met de IB-er, of de leerling aangenomen 
wordt. 
Het volledige aannamebeleid is vastgelegd in het Schoolondersteuningsplan . Meer informatie hierover kunt u 
verkrijgen bij de directeur. 
 

Overigens werken bij ons op school geregeld leerlingen in een andere groep. Dat kan zijn omdat dat beter aansluit 
op hun niveau of dat de leerling dan rustiger kan werken of vanwege andere redenen. 
Leerlingbesprekingen: 3x per jaar is er een overleg met het Basisteam en het Breedte/Zorgteam. Hierbij 
ondersteunen deskundigen van het Steunpunt en Wijkteam het schoolteam bij de zorg en begeleiding van uw kind. 
Indien uw kind besproken wordt, dan wordt u hierover geïnformeerd en mogelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. We verwachten dan dat u daar bij aanwezig bent. 
 
Regelmatig neemt de intern begeleider deel aan een bespreking waarin, in overleg met ouders, thuis en/of 
schoolproblematiek van leerlingen kan worden besproken met allerlei deskundigen. 
 
Ook dit schooljaar komt de wijkcoach  regelmatig op school. Neemt u hierover contact op met de intern begeleider 
of de directeur. 
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Doorgaande lijn POV-Basisschool 
Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzalen en het basisonderwijs. In IKC de Posten, waar 
onze school deel van uitmaakt, is dit POV De Peuterpost van Humankind. Er is veel onderling overleg, gezamenlijke 
scholing en er vindt overdracht van kindgegevens plaats.  
Ook als u of de POV zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind is het juist fijn om die samen te bespreken. 
Daardoor kan uw kind een goede start maken op de basisschool. 
 
Vanuit de POV heeft een groot deel van de leerlingen een VVE- indicatie. Wij krijgen hiervoor echter geen passende  
bekostiging. Ondanks dat, proberen wij onze groepen relatief klein te houden.  
De gemeente Enschede start op een aantal basisscholen een pilot: pedagogisch medewerker op de groep. (PM-er 
op de groep). Vanaf schooljaar 2019-2020 is er gedurende een aantal uren per week ondersteuning in de beide 
kleutergroepen door een pedagogisch medewerker van de PSZ. 
 
Wij werken net als op de POV themagericht en bieden  een breed aanbod, passend bij onze doelgroepkinderen. We 
maken voor ons aanbod gebruik van de SLO doelen . De methode  “Piramide” en  onderdelen van “Schatkist” 
worden als bronnenboek  gebruikt.  De Taalscholing/ NT2 scholing vanuit Windesheim geeft ons nieuwe inzichten, 
waarbij in overkoepelende thema’s een breed taalaanbod wordt gedaan. Hierdoor maken de kinderen kennis met 
een veel bredere woordenschat. VVE gaat uit van expliciete  smalle thema’s. Dit sluit naar onze mening minder 
goed aan bij de nieuwste inzichten v.w.b. taalontwikkeling. 
Daarnaast maken we, zoals net genoemd, gebruik van de woordenschatmethode “LOGO 3000” en de ‘Praten met 
Pim’ kaarten. Gebaseerd op de methodiek “Met woorden in de weer”, die ook gebruikt wordt in de taalmethode 
Taalactief 4 in de hogere groepen.  
Komend schooljaar ontwikkelen we dit verder, in ons taal/lees beleidsplan  en passen  dit na jaarlijkse evaluatie aan. 
 
Geregeld krijgen ouders informatie over nieuwe thema’s via de wekelijks informatie op MIJNSCHOOL. Ook zijn de 
thema’s zichtbaar in de groepen door de Kijktafel en leerlingwerk 
 
In groep 3 werken we  met de leesmethode: De Kim versie van Veilig Leren Lezen. U kunt uw kind thuis helpen bij 
het leren lezen. U krijgt hierover nader bericht van de leerkrachten van groep 3. 
 
Op de website vindt u het  ouderbeleidsplan van  IKC de Posten. Waarbij de uitgangspunten van de gemeente 
Enschede leidend zijn. (Zie website www.mecklenburgvco.nl onder IKC) 
 
 
Beleid 4-jarigen 
 De 4-jarigen die uit de PSZ bij ons instromen hebben al observatie- en toetsgegevens. Wij krijgen die overgedragen 
vanuit de PSZ in de warme overdracht. Na een aantal maanden vindt er ook een terugkoppeling plaats van school 
naar de PSZ. De PM-ers zijn altijd erg benieuwd hoe het met ‘hun’ kinderen gaat. 
Wij houden gedurende de hele schooltijd, de ontwikkeling van ieder kind bij m.b.v. observatie- en toetsgegevens. 
Afhankelijk van de eigen ontwikkeling van een kind kijken we of het door kan stromen naar het volgende leerjaar. 
Alhoewel de citotoetsen  voor de kleuters worden afgeschaft en niet meer worden gecontroleerd door de Inspectie 
van het onderwijs, blijven wij ze dit schooljaar  nog gebruiken. We zullen steeds meer overgaan naar een zelf 
ontwikkeld volgsysteem voor kleuters. Hierbij zijn de SLO doelen het uitgangspunt. 
Aan het einde van ieder schooljaar wordt bekeken of er voldoende resultaten zijn behaald op de toetsen en of de 
observaties voldoende zijn voor de overgang naar het volgende schooljaar. Per kind wordt dan beslist of het over 
kan gaan naar groep 2 of groep 3. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de 
observatie/toetssystemen  voor kleuters. Momenteel is nog niet duidelijk hoe het nieuwe toetsbesluit van de 
overheid t.a.v. kleuters er uit ziet. 
 
 
 
 
 

http://www.mecklenburgvco.nl/
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Groep 1 en 2 
Kinderen die de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf hebben bezocht, hebben al ervaren hoe het is om niet 
altijd meer bij vader of moeder thuis te zijn. Als uw zoon / dochter 4 jaar is gaat het naar school om te leren. De 
school is vooral ook een plek  om kinderen te leren hoe ze met anderen om moeten gaan. Voor ouders die hun 
eerste kind naar school brengen, is het een hele stap. Hopelijk zal het voor u en uw kind snel wennen. We vinden het 
belangrijk dat uw kind en ook u, als ouder, zich thuis voelt op school.  
Kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun 4e verjaardag. Vanaf dat moment doen ze mee aan de voor 
hun groep geldende activiteiten. Dat is wettelijk zo geregeld. 

 Driejarigen mogen maximaal 5 ochtenden, i.o.m. de leerkracht, voor hun 4e verjaardag komen 
kennismaken in de laatste 2 maanden voor ze 4 jaar worden. U kunt zelf afspraken met de leerkracht 
maken welke wenmomenten het beste uitkomen.  

 Rondom vakanties kunnen de wendagen anders zijn. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken van 
het schooljaar worden toegelaten ná de zomervakantie. Afhankelijk van de groepsgrootte kan zelfs eerder 
een toelatingsstop ingesteld worden. Voor hen is er één kennismakingsmoment voor de zomervakantie. Dit 
kennismakingsmoment geldt ook voor de kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden. In december zijn 
er minder kennismakings-dagen, kinderen die dan 4 jaar worden starten in januari op school. 

 Als de groep instroom/1 te groot wordt, bepaalt de school of en hoe we de leerlingen herverdelen. Het kan 
het zijn dat de leerlingen instromen bij groep 2. Of dat de oudste groep1 leerlingen doorstromen als groep 1 
in het lokaal van groep 2. Betrokken ouders worden op de hoogte gebracht. 

 Leerlingen die instromen tussen 1 oktober en 1 juli van een schooljaar noemen wij instroomleerlingen. Zij 
zitten niet in groep 1 maar in de instroomgroep. Volgens de normen van de inspectie bekijken we iedere 
individuele leerling op zijn/haar ontwikkeling gedurende de eerste tijd op school. Afhankelijk van ieders 
ontwikkeling stroomt een leerling door naar groep 1 of groep 2. We gebruiken hierbij het 
overgangsprotocol van SPOE. 

 
 
Eerste schooldag kleuter 

 Alle kleuters van groep 1 en 2 mogen ’s morgens vanaf  8:20 uur naar binnen. Op het moment dat de eerste 
bel gaat. 

 Deze inloop duurt tot 8:30 uur.  Dan verwachten we alle kinderen in de klas. 
 Wanneer u meegaat naar binnen, blijf dan niet te lang bij uw kind. Breng uw kind naar de groep en neem 

duidelijk afscheid (dus niet 3 à 4 keer). Vertel duidelijk aan uw kind dat u niet op school blijft, maar om 
11:30/14:15 uur weer ophaalt.  

 U kunt uw kind vertellen dat de leerkracht er is om alles aan te vragen. 
 Het is niet handig uw kind te veel te beloven van wat er op school gaat gebeuren, bijv. “ Je mag vandaag 

gaan schilderen, of in de bouwhoek spelen”. Dit kan een teleurstelling worden.  
 Mocht uw kind de eerste dagen toch wat huilen, laat het toch aan de zorg van de leerkracht over (hoe 

moeilijk dit ook is). Bijna altijd zijn de kinderen dan na een paar minuutjes weer rustig. Mocht dit niet zo 
zijn, dan belt de leerkracht u even op.  

 Als de school uitgaat, haalt u uw kind op bij de kleuteruitgang. De kinderen van groep 1 en 2 komen met de 
leerkracht naar buiten 

 Uw kind mag de jas zelf aan de kapstok hangen.  
 Er is een speciale plek voor de tas voor het eten en het drinken. Probeer uw kind thuis zo veel mogelijk te 

stimuleren: 
 zelf je jas aan doen,  
 zelf je jas proberen dicht te doen,  
 zelf uitkleden/ aankleden, (bij gym b.v.)  
 zelf je schoenen aantrekken, (bij het strikken worden ze uiteraard geholpen, maar zelf leren is leuk) 
 zelfstandig naar het toilet gaan: zelf je billen afvegen en ook handen wassen en zindelijk zijn.   
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Zelfstandigheid en zindelijkheid  
Kinderen, ook 4-jarigen, moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar de WC kunnen. We verwachten dat de ouders dit 
leren aan hun kinderen. De leerkracht heeft geen tijd om steeds met leerlingen naar de WC te gaan en om kinderen 
te verschonen. We verwachten dat ouders tijdig, voordat uw kind op school begint, meldt bij de directeur dat hun 
kind nog niet zindelijk is. Dan bespreken we onder welke voorwaarden uw kind kan starten. 
 
 
Overig aannamebeleid leerlingen 

 Wanneer kinderen gedurende het schooljaar verhuizen naar een andere buurt, dan kunnen ze op een 
nieuwe school worden aangenomen. 

 Wanneer ouders om andere redenen dan verhuizing hun kind lopende een schooljaar op een andere school 
willen aanmelden, dan kan dat alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren van de 
betreffende scholen. 

 Over de definitieve aanname beslist de directeur i.o.m. de intern begeleider. 
 
 
Ongewenste intimiteiten / vertrouwenszaken 
Op de website van VCO Oost-Nederland staat de Klokkenluidersreglement Stichting VCO Oost-Nederland 
Zijn er zaken, die u in vertrouwen wilt bespreken, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht, de intern begeleider, de 
directeur of bij de vertrouwenspersoon mevr. Karin van Eerten. 
Zij heeft dit als speciale taak binnen de school. 
 
De vertrouwenspersoon van de V.C.O. is : 
mevrouw Anne Overbeek 
telefoon 06-30642568 
email:  info@anneoverbeek.nl  
Ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers kunnen haar inschakelen wanneer er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag of klachten die niet tot tevredenheid binnen de school zijn opgelost of klachten die 
men liever eerst  in vertrouwen wil bespreken met iemand van buiten de school.  
Ze is vijf dagen in de week rechtstreeks bereikbaar via telefoon of mailadres 
 
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, misbruik of ernstig geweld:  
Meldpunt: vertrouwensinspecteurs tel: 0900-111 3 111 
Klachten kunnen tot 14 dagen na het incident in behandeling worden genomen. 
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Als team van onze school zijn we verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van kindermishandeling 
en huiselijk geweld. 
Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de 5 stappen van de `Meldcode` te handelen.  
In het kort houdt dit in;  

1. Signalen in kaart brengen.  

2. Collegiale consultatie; bespreken met  intern begeleider, collega’s.  

3. Gesprek met ouders.  

4. Afwegen van de ernst van de situatie.  

5. Beslissen hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  

Voor vragen kunt u  terecht bij de intern begeleider.  

 

NB. In  bijlage 5 staat, in figuur 1, meer informatie over de vernieuwde stappen Meldcode, die in is gegaan vanaf 
  1-1-2019 
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Ongewenst gedrag en klachtenafhandeling 
We werken op school met een respectprotocol.(Zie binnenkort op website www.mecklenburgvco.nl)             
Onderdeel daarvan is: 
 
De Stop – Loop – Praat routine 
Pestpreventie in het groene basisniveau van PBS gaat uit van drie stappen als reactie op pesten: ‘stop’, ‘loop weg’ 
en ’praat’.  
Bij ‘Stop’ wordt een handgebaar gebruikt waarbij de hand op borsthoogte wordt gehouden en de vingers recht 
omhoog gestrekt zijn. Daarbij wordt de adem laag gebracht en stevig ‘Stop’ gezegd.  
 
De leerlingen leren in de pestpreventielessen hoe zij dit kunnen doen. Er wordt 
aandacht besteed aan stevig staan, stevig stop zeggen en het goede 
handgebaar.  
Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en het pesten gaat door, leren we 
de leerlingen door te gaan naar de tweede stap: ‘Loop’. Daarbij is het vooral de 
bedoeling de aandacht voor het pesten weg te halen, net als de kaars waar 
geen zuurstof meer voor is, zodat het pestgedrag stopt.  We leren de leerlingen 
stevig staan, met de adem in hun buik, kin is recht naar voren, borst ietsje 
vooruit, schouders ontspannen laten hangen en armen ontspannen laten mee 
zwaaien. De leerling kijkt zelfverzekerd naar de ander, stapt gecentreerd weg, 
blijft de ander aankijken en zodra de ander uit het  gezichtsveld is, lopen ze 
weg.  
Mocht blijken dat het pesten niet stopt, dan is de derde reactie: ‘Praat’ van 
toepassing. De leerling gaat dan naar een volwassene toe en vraagt om hulp 
voor het oplossen van het probleem.  
 
Degene die ongewenst gedrag vertoont kent deze drie stappen stop-loop-praat ook en heeft dus twee 
keuzemomenten om er voor te kiezen zelf te stoppen, gaat de leerling door totdat de andere  leerling naar de 
leerkracht stapt en praat, dan is dit grensoverschrijdend gedrag. 
 
Medeleerlingen hebben ook een verantwoordelijkheid als toeschouwer. Volgens dezelfde routine stop-loop-praat 
ondersteunt de toeschouwer de ‘gepeste’ leerling. Ook de toeschouwer kan de leerling steunen door ook ‘stop’ te 
roepen, vervolgens indien nodig met de ‘gepeste leerling’ mee uit de situatie te lopen en zelfs uiteindelijk mee naar 
de leerkracht te gaan om te praten. 
De toeschouwer, de omstander, heeft een steunende rol, die in dit proces erg belangrijk is. 
Voor leerlingen die zich herhaaldelijk ongewenst gedragen hanteren we de volgende procedure: 
Stap 1  Bij signalering: gesprek leerkracht – leerling en melding in IRIS,    
  verplicht incidentenregistratiesysteem 
Stap 2  Gesprek: leerkracht – ouders met schriftelijk verslag in dossier 
Stap 3  Gesprek: directie – leerling 
Stap 4  Schriftelijke afspraak: directie – leerling 
Stap 5  Gesprek: directie – leerkracht – ouders met schriftelijk verslag 
Stap 6  Vervolg afspraken met eventueel sanctie 
 
Wordt uw kind op school geplaagd, neem dan meteen contact op met de leerkracht, de 
pestpreventiemedewerker/intern begeleider of de directeur. 
Op school leren de kinderen op een goede manier te reageren op ongewenst gedrag.  
De 3 stappen hiervoor hangen in de klas. 
De  belangrijkste gedragsregels hangen ook in iedere klas en in verschillende ruimtes. 
 
 
 

http://www.mecklenburgvco.nl/
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Veiligheidsonderzoek 
Ieder jaar wordt er een wettelijk verplicht veiligheidsonderzoek voor de groepen 6 t/m 8 afgenomen en afhankelijk 
van de resultaten ondernemen wij actie. 
Pesten wordt niet getolereerd. Als we het zien of weten, ondernemen we actie en nemen indien noodzakelijk 
contact met ouders op. We verwachten de hulp van ouders om het verkeerde gedrag te laten stoppen! 
We noteren gedragsincidenten in ons registratiesysteem Swis. De gegevens hieruit geven ons inzicht in het aantal 
incidenten waar, wanneer, door wie, tegen wie. Ook deze gegevens kunnen we gebruiken om pestgedrag in kaart 
te brengen en met ouders in gesprek te gaan. 
 
Schorsing in het basisonderwijs  
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op 
het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de 
verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. 
Schorsen onder voorwaarden. 
Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij zijn scholen 
verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor 

ten hoogste één week geschorst kunnen worden.  
Schorsing melden via ISD 
Scholen of bevoegd gezag dienen de schorsing te melden via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is 
opgenomen.  
De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat scholen zich rekenschap geven van de 
gevolgen voor het kind. Van scholen mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en 
vaste procedures volgen. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn.  
 
Schoolverzuim 
Zo nu en dan bereiken ons verzoeken van ouders om een dagje vrij.  
Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig.  
U kunt voor ten hoogste 10 dagen per jaar verlof vragen op grond van “zeer bijzondere” omstandigheden. Dit kan 
niet voor of na een vakantie. De schoolleiding beslist over de toekenning van deze dagen. Als u door 
omstandigheden meer dagen nodig hebt, dan moet u een verzoek richten tot de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Enschede. 
Ouders met een beroep waarin ze niet in de schoolvakanties met het gezin uit kunnen, mogen een verzoek indienen 
om verlof van ten hoogste 10 dagen (2 weken) per jaar en hebben hiervoor een werkgeversverklaring nodig. 
Dit verlof kan nooit de eerste 2 weken van het schooljaar worden verleend. 
Schoolverzuim is altijd nadelig voor uw kind. Ze missen dan veel van de leerstof. 
Er wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar zowel op school als thuis. 
Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de schoolleiding worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. Dit kan 
betekenen dat u per kind per dag een boete moet betalen. 
De VCO-scholen in Enschede hebben ingestemd om te handelen volgens de richtlijnen van de Verzuimkaart PO 
Enschede. (zie bijlage) Ook onze school gebruikt deze als leidraad voor verzuim. 
Vanaf 1-1-2017 is er een verplichte absentenregistratie. De overheid heeft per school inzage in het systeem en de 
afdeling leerplicht van de gemeente moet actie ondernemen bij veelvuldige afwezigheid of te laat komen.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40c/geldigheidsdatum_26-08-2014
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DE LEERKRACHTEN 
Zieke leerkrachten 
Op de eerste ziektedag van een leerkracht proberen we een oplossing te vinden door vervanging te regelen.  
Het kan echter nodig zijn de leerlingen over andere groepen te verdelen of groepen samen te voegen.  
Het is soms moeilijk om zieke leerkrachten te vervangen. Dat merken we steeds vaker. 
Het kan in uiterste nood voorkomen dat uw kind een dag of dagdeel vrij krijgt. 
Wij communiceren dit middels een spoedbericht op MijnSchool. Check dus regelmatig uw berichten. 

 
SCHOOL EN OUDERS 
Medezeggenschapsraad / Ouderraad 
De notulen van de M.R.-vergaderingen zijn voor de ouders toegankelijk.  
De leden van de M.R. van dit schooljaar zijn terug te vinden in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1. M.R. schooljaar 2019 – 2020  
 

Naam Leden 

Mw. Ina ten Brug- Talsma Teamlid 

Mw. Marlijn Bökkering Teamlid/ secretaris 

Mw. Liset te Rietstap Teamlid 

Mw. N. Saado Lid oudergeleding 

Mw. Y. Yacoub Lid oudergeleding  

Mw. M. Hanna Lid oudergeleding/voorzitter 

Mw. Anke van Woerden Adviserend lid 

 
De ouderraad    
Penningmeester:   dhr.    F. Yalcin   
OR lid :                   mevr. S. Yacoub 
OR lid:   mevr. N. Kourie 
OR lid:   mevr. M. Kariebo 
OR lid:   mevr. A. Gouriye 
    
Oproep: vindt u het ook belangrijk dat er leuke activiteiten voor uw kinderen georganiseerd worden? Om dit te 
kunnen organiseren is het prettig als meerdere ouders deel uitmaken van de ouderraad. Zo kunnen de taken 
gedeeld en verdeeld worden. Meldt  u zich aan? U bent van harte welkom.  
 
De ouderraad is een commissie die in samenwerking met het team activiteiten organiseert die het onderwijs 
ondersteunen. Dit is van groot belang voor de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, het voorleesontbijt, 
palmpasen, pleinfeest etc. Daarnaast helpt de OR bij ouderactiviteiten. 
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SCHOOLKOSTEN / OUDERBIJDRAGE  
Allerlei activiteiten voor de kinderen worden betaald uit de ouderbijdrage. 
De bijdrage wordt op de jaarlijkse vergadering door de OR vastgesteld o.v.v. de MR. 
De schoolkosten zijn voor dit schooljaar  vastgesteld op € 50,00 (  voor alle leerlingen in de groepen 1 t/m 7 inclusief 
het schoolreisje). Mocht het schoolreisje onverhoopt duurder uitvallen, dan kan er sprake zijn van een extra 
bijdrage. De leerlingen van groep 8 betalen hogere schoolkosten i.v.m. het groep 8 kamp en worden daar per brief 
over geïnformeerd. 
Wilt u dat de kinderen op schoolreis gaan en vindt u het ook belangrijk dat er activiteiten door de OR worden 
ondersteund? Dan is het fijn dat u de bijdrage betaalt. Het liefst  voor 1 november  i.v.m. de festiviteiten in 
december. De Ouderraad zorgt voor de inning van de ouderbijdrage/schoolreiskosten en heeft daarom inzage in de 
daarvoor noodzakelijke NAW gegevens. 
Voor leerlingen die later in het schooljaar bij ons op school komen, wordt een deel van het bedrag gevraagd (nieuwe 
leerlingen vanaf 1 januari betalen, in overleg, maximaal € 39,00). 
De bijdrage is  vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen activiteiten als Sinterklaas, Kerst, enz., niet doorgaan. De 
school krijgt hiervoor geen bekostiging van de overheid. We vinden het dan ook fijn als iedere ouder de totale 
schoolkosten betaalt  
 
U kunt het bedrag van € 50,00 zelf overmaken op:                                                                                            
St. Vrienden v.d. school CBS Mecklenburg: IBAN NL 63 ABNA 0500 9819 22. 
Ouders kunnen eventueel via de Stichting Leergeld een tegemoetkoming in de schoolreiskosten aanvragen. 
 
 
 

 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
Stichting Leergeld: 
Ouders die te weinig inkomen hebben om het schoolreisje te kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen bij 
Stichting Leergeld. Ieder schooljaar, in augustus/ september,  moet de vergoeding opnieuw worden aangevraagd 
bij Stichting Leergeld  door de ouders!!  
Zodra u dat gedaan heeft en toestemming hebt van St. Leergeld, geeft u het dossiernummer op school door aan de 
directeur.  
De school vraagt de vergoeding aan bij de Stichting Leergeld.  
Stichting Leergeld betaalt niet de kosten van de ouderbijdrage. Wij vragen of u deze kosten zelf op school wil  
betalen. 
Dossiernummer graag inleveren vóór 1 november. Dan stuurt school de rekening aan Stichting Leergeld. Als u 
het dossiernummer te laat aanlevert vragen we u het bedrag zelf te betalen 
Stichting Leergeld Enschede: voor aanvragen 06-14813945.  
Bent u klant bij Stichting Leergeld Enschede, of wilt u dat graag worden? Heeft u een vraag over een vergoeding 
voor één van uw kinderen of wilt u iets doorgeven? Neem contact op via aanvragen@leergeldenschede.nl 
 
Sponsoring: We houden ons aan de regeling van het VCO v.w.b. sponsoring. 
 
 
 
 

mailto:aanvragen@leergeldenschede.nl
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KIJKOCHTEND /  DE WEEK VAN DE UITLEG 
Ieder jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om onder schooltijd in de verschillende jaargroepen te kijken. Hierover 
wordt u vooraf geïnformeerd. Voor verdere informatie over de lessen of huiswerk kunt u altijd contact opnemen 
met de leerkracht van de groep. Dit schooljaar wordt er 2 keer uitleg over lesstof of huiswerk gegeven door de 
leerkracht van uw kind. De weken waarin staan vermeld in de ouderkalender maar kunnen per groep iets afwijken. 
 
 
COMMUNICATIE - OUDERPORTAAL – MijnSchool                      
Alle VCO scholen werken met het digitale ouderportaal ‘MijnSchool’. 

 Bij nieuwe berichten ontvangt u op vrijdag een bericht via de mail. 

 Soms versturen wij spoedberichten, ook die ontvangt u per mail. 
 
Hiervoor moet u wel zelf inloggen op www.08ut00.mijnschool.nl 
U kunt zelf uw gegevens aanpassen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor andere ouders.                                                                                          
MijnSchool is een beveiligde, afgeschermde digitale omgeving waarmee leerkrachten en ouders eenvoudig en 
rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.   
Positief omdat:                                                                                                                                                            

 Ouders snel op de hoogte zijn van schoolzaken (vakantie, groepsactiviteiten, huiswerk etc.)      

 Ouders meer betrokken zijn bij het leren van de kinderen  

 Door verhoogde betrokkenheid van de ouders levert dit een positief effect op voor de leerresultaten van de 
kinderen  

 
U kunt ook de app van MijnSchool downloaden. U hoeft dan niet meer telkens in te loggen om de berichten te 
kunnen lezen. Gratis verkrijgbaar in de App store en Google play.   
 
Alle informatie van school komt via MijnSchool. Als uw kind op school start en wij hebben uw goede emailadres in 
onze gegevens staan, dan krijgt u een mailbericht van MijnSchool.  
Als u zichzelf dan aanmeldt en uw mailadres en wachtwoord (krijgt u van MijnSchool) invoert, kunt u inloggen.   
www.08ut00.mijnschool.nl . 
Daar ziet u alle algemene belangrijke schoolberichten en de berichten van de groep van uw kind. Kijkt u ook bij 
Agenda. 
Wij verwachten dat u zorgt dat de school een goed mailadres heeft en dat u zelf het account voor MijnSchool 
activeert en de informatie leest. Hebt u hulp nodig, komt u dan op school. 
 
Nieuws  over algemene schoolzaken, zal ook via MijnSchool worden verzonden en ongeveer maandelijks 
verschijnen. U bent door MijnSchool veel sneller op de hoogte van allerlei zaken over de groep van uw kind. 
We hebben voor zowel de leerkrachten als de ouders een protocol opgesteld hoe we met MijnSchool omgaan. (Zie 
bijlage 4.Ouderprotocol /uitleg MijnSchool) 
 
Hebt u vragen of opmerkingen komt u langs. Dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken wanneer u een 
gesprek wilt.  
Bij vragen graag  eerst contact opnemen met de leerkracht van de groep.  
Met ingang van schooljaar 1-8-2019 is mevr. Anke van Woerden als directeur benoemd van een andere VCO school. 
Zij zal eerst nog enige tijd voor 1 dag per week  betrokken zijn bij de Mecklenburg. 
Mevr. Liset te Rietstap is benoemd tot locatieleider. Zij is de eerste aanspreek persoon binnen de school en heeft 
mandaat tot het nemen van de alledaagse beslissingen .   
Bij afwezigheid van de locatieleider en de directeur, is mevr. Joyce Sueters -de intern begeleider- de 
aanspreekpersoon. 
 
 
 
 
 
 

http://www.08ut00.mijnschool.nl/
http://www.08ut00.mijnschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrYGh3InPAhVH6RQKHY9yD4AQjRwIBw&url=http://getthere.nl/nieuws/12354-mijnschool-ouderportaal.html&psig=AFQjCNHsDHFAAV1yhMYYUFzCXpmUX_zQ-A&ust=1473765940651225
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OUDER- EN GESPREKSAVONDEN / RAPPORTEN  

Verschillende keren per jaar zijn er ouder-schoolcontacten, waarvan het eerste- het kennismakingsgesprek ouder 
/leerkracht- in de derde schoolweek plaatsvindt. 
 
We nodigen u daarom  uit op de volgende dagen: 
      

 

 10 of 12 september het kennismakingsgesprek  gr 3-8 

 12 of 14 november  het voortgangsgesprek gr 1-8 

 11 of 13 februari het rapportgesprek  gr 1-7 

 februari (data volgen) het adviesgesprek gr 8 

 week van 8-12 april het resultaatgesprek gr 1-7 op verzoek van  
                                      ouders of  leerkracht 

 week van 1 -5 juli  het rapportgesprek  gr 1-6 op verzoek van  
                                             ouders of  leerkracht  

 15  juni   pré-adviesgesprek gr 7 
 
Bij het kennismakingsgesprek in september hoort een ouderformulier. 
Op dit formulier kunt u aangeven wat u herkent in uw kind. Wat u verwacht van school. 
Over deze onderwerpen kan het gesprek gaan. U krijgt het formulier van tevoren mee, zodat u het eerst rustig thuis 
kunt bekijken. 
In oktober zijn er voortgangsgesprekken. Vanaf groep 3 willen we graag dat uw kind hierbij ook aanwezig is. 
Naar aanleiding van het eerste rapport in februari worden weer alle ouders, vanaf groep 3, samen met de kinderen, 
op school uitgenodigd. De kinderen krijgen het rapport mee naar huis, na het gesprek. Het tweede rapport in juli, 
gaat eerst mee met de kinderen, zo nodig ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. U kunt ook zelf een 
gesprek aanvragen. Rapportbesprekingen staan op de ouderkalender.  
 
NSCCT 
De leerlingen uit groep 6 nemen deel aan de NSCCT. De uitslag hiervan wordt met de ouders en de leerling 
besproken aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit gebeurt door de leerkracht eventueel in 
aanwezigheid van de intern begeleider. 
 
Préadvies 
De leerkrachten van groep 7 en 8 bespreken de uitkomsten van de verschillende gegevens t.a.v. de 
leerlingontwikkeling, met u en uw kind en geven een pré-advies. Dit is aan het eind van het schooljaar. Hierbij wordt 
met elkaar gesproken over de verwachtingen en mogelijkheden van de leerling richting het Voortgezet Onderwijs. 
De gegevens van het CITO-LVS en het groeiperspectief van uw kind per vakgebied worden hierbij gebruikt. Van het 
gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt ondertekend door ouder en kind. Het uiteindelijke advies VO kan  
anders zijn dan het gegeven pré-advies. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind in groep 8 
 
NIO 
In groep 8 wordt bij alle leerlingen de NIO afgenomen. Ouders krijgen hier vooraf informatie over.  
 
Advies groep 8 
De DIA eindtoets  wordt in april/mei afgenomen. De adviesgesprekken voor het Voortgezet onderwijs vinden al in 
februari plaats. Hiervoor wordt u samen met uw kind  uitgenodigd. In maart ondertekent u op school het 
onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs. Dit is een wettelijke verplichting. De informatie die hierin 
door de school wordt verstrekt is de visie van school. U kunt uw eigen visie daaraan toevoegen, maar de schoolvisie 
wordt niet gewijzigd. Ook is er een warme overdracht tussen het primair onderwijs (onze school|) en het voortgezet 
onderwijs. 
Het advies kan in mei, door school worden bijgesteld als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht. 
School moet hierover altijd in gesprek gaan met u als ouders en de leerling. 
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Ouderavonden 
Een aantal keer per jaar vinden er algemene informatie momenten voor ouders plaats.  
Dat kan een op een avond zijn, maar ook overdag  over onderwerpen zoals PBS, huiswerk  etc. waarvoor alle ouders 
een uitnodiging ontvangen. Vorig schooljaar kregen ouders informatie mediawijsheid op de ouderavond en vonden 
er overdag bijeenkomsten plaats van de leerkrachten over taalonderwijs en de wijkcoach over wonen in de wijk en 
opvoedingsvragen. 
 
Huisbezoeken 
De kinderen uit de  groepen 1 en 2  worden allemaal thuis  bezocht. 
In groep 3 t/m 5 wordt ieder schooljaar 1/3 van de groep bezocht.  
In de groepen 6 t/m 8 vinden er in principe geen huisbezoeken meer plaats.. 
Als u graag een gesprek wil met de leerkracht maakt u dan een afspraak. Als de leerkracht een gesprek met u wil, 
zal er ook een afspraak worden gemaakt. 
 
Zieke kinderen 
Als uw kind ziek is en niet naar school kan, willen we dat graag van u weten.  
Graag vóór 8.30 uur ’s morgens een telefoontje naar school. U mag het ook zelf 
bij de leerkracht van uw zieke kind melden. Als uw kind onder schooltijd ziek 
wordt en naar huis moet dan nemen wij contact met u op. U kunt dan uw kind 
ophalen en er zo nodig zelf mee naar de dokter gaan. Langdurig verzuim en 
frequent verzuim moet worden genoteerd en wordt automatisch gemeld bij de 
schoolarts of de leerplichtambtenaar (zie bijlage Verzuimkaart). 
NB: Alleen in noodgevallen nemen we direct contact op met een huisarts of EHBO post.  
In alle andere gevallen bellen we de ouders. 
 
Verhuizing 
In Enschede hebben de scholen afgesproken dat gedurende het schooljaar leerlingen niet zomaar van school 
wisselen. Verhuizing vormt hierop een uitzondering.  
Gaat de leerling naar een andere school, dan kunnen de ouders in overleg een kopie van het onderwijskundig 
rapport krijgen, dat naar de vervolgschool wordt gestuurd. 
Bij twijfel over aanname van nieuwe leerlingen of doublures neemt de directeur in overleg met de interne 
begeleider de uiteindelijke beslissing. 
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DOEL EN RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 
Voor versterking van de kwaliteit van ons onderwijs bieden we: 

 extra lestijd voor: lezen, taal en rekenen  

 kleine klassen 

 ook dit jaar scholing voor het hele team. Dit betekent dat uw kind soms een dag vrij heeft. Kijkt u op de 
ouderkalender en op MijnSchool 

 4 ochtenden per week is er extra ondersteuning door een ambulante leerkracht 
De eindtoetsen van groep 8 lagen de laatste jaren op of boven het gemiddelde van de schoolcategorie.  
Leerlingen met een eigen onderwijsprogramma doen op hun eigen niveau mee aan de eindtoetsen. Leerlingen 
doen verplicht mee aan een ontwikkelingsonderzoek in groep 6 (NSCCT) en groep 8 (NIO). De resultaten gebruiken 
we om een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor uw kind. Dit is nodig in verband met de verwijzing naar het 
vervolgonderwijs. 
 
Resultaten groep 8 

 
 
 
 
 
 

 
Landelijk is de verdeling :  Op onze school in 2019: 
VMBO basis t/m MAVO: 60%  VMBO basis t/m MAVO: 50% 
HAVO/VWO: 40%   HAVO/VWO: 50% 
 
Inspectie van het onderwijs  
Ook de inspectie van het onderwijs heeft het vertrouwen in de school uitgesproken. In mei van schooljaar 2016 is de 
school onderzocht. We hebben van de 6 onderzochte standaard-onderdelen, 5 keer een Goed gekregen. Dat is 
bijzonder goed te noemen. Zij geven aan dat wij een school zijn die uitstekend gespecialiseerd is voor de kinderen 
die bij ons op school zitten. Wij hebben verstand van wat uw kinderen nodig hebben en zijn daar goed in. Onze 
opbrengsten van de  eindtoetsen  zijn bovengemiddeld voor de scholengroep waar wij onder vallen. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee.  
 
 

 
 

Voor vragen aan de inspectie van het onderwijs kunt u contact opnemen via: info@owinsp.nl   of telefonisch 0800-
8051. 
Meer informatie op: www.onderwijsinspectie.nl  Op onze website: www.mecklenburgvco.nl  staat het 
inspectierapport van mei 2016 en het VVE inspectierapport van 2016 
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verzorgt de gids: Basisonderwijs 2018-2019. Dit is een 
informatiegids van de Rijksoverheid voor ouders en verzorgers. Hierin vindt u informatie over het kiezen van een 
basisschool, de rechten en de plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat. De gids is 
niet te bestellen maar wel te downloaden van internet op www.rijksoverheid.nl openingspagina van het thema: 
Basisonderwijs. 
 
 

Schooljaar Eindtoets (gemiddeld) Vervolg onderwijs 

2019 358,7   DIA 13 VMBO basis t/m MAVO ;  13 HAVO/VWO 

2018 356,8   DIA 2 VMBO; 2VMBO-T; 4 HAVO; 2 VWO 

2017 535,1   CITO 8 VMBO; 1 T/H; 1 HAVO; 1 H/V;  
5 VWO; 3 Pro 

Een goede school voor uw kind 
5x goed volgens de inspectie van het onderwijs ( dat is erg goed!!!!) 

 
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.mecklenburgvco.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Lesuren 
 
Tabel 1. Het aantal lesuren per groep per jaar 

Groep Aantal lesuren per jaar 

1 39.6* x 21 = 840 lesuren per jaar  
(wo + vrij van 8.30 – 11.30) 

2 t/m 8 
 

39.6* x 25  =  990 lesuren per jaar 

 
Op onze school werken we  met een continurooster.  
Er is gekozen voor het 5-gelijkedagenmodel. De groepen 2 t/m 8  hebben nu 990 lesuren per jaar.  
Om te zorgen dat de leerkrachten een half uur pauze hebben, hebben we  schooltijden van  
8.30-14.15 uur. De leerlingen hebben 45 minuten pauze om te eten en buiten te spelen. Behalve op de woensdag. 
Dan draaien we een aangepaste middagpauze. Daardoor krijgen de leerlingen gedurende een heel schooljaar 10 uur 
meer les. Die uren zetten we in als extra vrije dagen voor de leerlingen en lesvrije dagen voor de leerkrachten. 
De leerlingen van de groepen 1/2 zullen nog een aantal extra dagen vrij hebben i.v.m. te veel lesuren. Als er 
studiedagen zijn voor het team zijn de leerlingen vrij. In 8 basisschooljaren moeten kinderen minimaal 7520 lesuren 
naar school.  
In de tabel ziet u de uren van dit schooljaar. De leerlingen komen aan voldoende onderwijstijd in hun totale 
schoolloopbaan. Ook al omdat de pauzes deels te kwalificeren zijn als onderwijstijd op gebied van beweging, 
sociaal emotionele ontwikkeling en algemene ontwikkeling  en taal ( voorlezen). Omdat wij dit niet expliciet als 
onderwijstijd verantwoorden mogen wij deze tijd niet als onderwijstijd meetellen. 
 
 
Verantwoording aan ouders   
Terugblik 2018-2019 en vooruitkijken 2019-2020 

 Afgelopen schooljaar 

 Plannen schooljaar 2019-2020 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
  
Schooltijden 
Tabel 2. Schooltijden 2019/2020 

Dag Schooltijden jaargroep 1  Schooltijden jaargroep 2 t/m 8 

Maandag 08.30–14.15 08.30–14.15 

Dinsdag 08.30–14.15 08.30–14.15 

Woensdag 08.30–11.30  08.30–14.15 

Donderdag 08.30–14.15 08.30–14.15 

Vrijdag 08.30–11.30 08.30–14.15 

 

Wilt u uw kinderen niet te vroeg, maar wel op tijd, naar school sturen. Vanaf 08.20 mogen de kinderen 
binnenkomen. Er is dan geen pleinwacht. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen dan aan hun werktaak werken. 
Omdat er bij de lessen ook van de hal gebruik wordt gemaakt, verzoeken we de ouders, die leerlingen om 14.15 uur 
komen ophalen, buiten te wachten. 
De lessen beginnen in alle groepen om 8.30 uur. Leerlingen die te laat komen moeten soms tijd inhalen bijv. na 
schooltijd. Bij leerlingen die regelmatig te laat komen wordt er contact opgenomen met de ouders. Bij doorgaan 
van te laat komen wordt er automatisch melding gedaan bij de leerplichtambtenaar gemeente Enschede. Zie 
verzuimprotocol.(bijlage) 
 
Vakantieroostster 2019-2020: 
 
Tabel 5. Vakantierooster 

Vakantie Data 

Herfstvakantie 19 okt.  2019  t/m 25  okt. 2019 

Kerstvakantie 21 dec. 2019  t/m   3  jan. 2020 

Voorjaarsvakantie 15 feb.  2020  t/m 21  feb. 2020 

Paasweekend  11 apr.  2020  t/m 19  apr. 2020 

Meivakantie ( incl. Koningsdag  en Pasen) 25 apr.  2020  t/m  8  mei  2020 

Hemelvaart 21 mei  2020  t/m  24  mei  2020 

2e Pinksterdag                   1 juni  2020 

Zomervakantie 4 juli   2020  t/m  14 aug. 2020 
 

 
Lunch op school   
Graag een gezonde lunch aan de kinderen mee geven en niet teveel.  
Pauzehap = bijv. stukje fruit 
Snoep blijft thuis en alleen gezonde drankjes met weinig suiker zijn toegestaan. De drankjes graag in een goed 
afsluitbare beker of navulbaar flesje meegeven. Pakjes drinken blijven thuis. Een naam op de beker voorkomt 
kwijtraken. Een gezond alternatief is water. 
 
Verjaardagen en traktaties 
Leerlingen die jarig zijn mogen natuurlijk trakteren op school. Het liefst zien we gezonde traktaties. We besteden 
hier op school aandacht aan. We hebben het m.i.v. dit schooljaar beperkt tot 1 traktatie. Dus  bijv. 1 cupcake, of 1 
klein hapje. Een traktatie kan ook bestaan uit een kleinigheidje, iets wat niet eetbaar is, dus bijv.1 potlood leuk 
verpakt. 
Als er op teveel wordt getrakteerd geven we het weer met de jarige mee naar huis. Dan kunt u er thuis van 
genieten. 
De leerlingen mogen op school altijd een klein cadeautje uitzoeken, bekostigd door de OR. 
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Pauze 
De pauzes zijn voor de onderbouw en bovenbouw gescheiden.    
Van 10.00-10.15 uur groep 3,4,5 en van 10:20-10:35 uur groep 6,7,8.  
In de middagpauze spelen: 
de groepen 1-4 van 11:30-12.00 uur buiten. Daarna eten ze. 
de groepen 5-8 van 12:15-12:45 uur  buiten. Daarvoor wordt een kwartier gegeten in de klas.  
     
Bewegingsonderwijs/gymnastiek 
Voor de groepen 1 en 2 staat dagelijks bewegingsonderwijs op het rooster. 
Omdat het ook van de weersomstandigheden afhankelijk is of er buiten of binnen 
wordt gespeeld, is het wenselijk de gymschoenen op school te bewaren. 
Alle groepen krijgen gymles in speellokaal (gr.1/2) of gymzaal (gr.1-8) van een 
vakleerkracht beweging. Daarnaast kunnen  groepen gym van de eigen 
leerkrachten krijgen op dagen dat de vakleerkracht afwezig is of op de 
vrijdagmiddag in de gymzaal. 
Op vrijdagmiddag krijgen de groepen 3-8 Beweegwijslessen op het plein van de vakleerkracht. 
. 
Gymlessen  

Dagdeel Groepen 

Maandagmiddag      12:30 – 13:30 uur 1 / 2 afhankelijk van overleg met Sportaal 

Dinsdagmorgen        o8:30 – 13:00 uur 8, 6, 3, 4, 5, 7  

Woensdagmorgen   08:30 – 13:00 uur 3, 4, 5, 6, 8, 7 

Vrijdag                          12:30 – 14:00 uur Beweegwijs 7/8, 3/4, 5/6 

 
Benodigde kleding: Voor de kleuters alleen gymschoenen liefst met klittenband en naam er op. Voor de andere 
groepen, een sportbroekje, gympakje of T-shirtje en sportschoenen (niet de sportschoenen die ze overdag ook 
dragen). 
Vanaf jaargroep 7 mogen de kinderen na de gymles douchen (dus ook een handdoek meenemen). 
Vanaf jaargroep 3 graag de kleding wel na de gymles weer mee naar huis om te wassen. 
. 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden in een mand bij de ingang van de school verzameld. Paar keer per jaar uitgestald en 
wat overblijft gaat weg. 
 
Zending  
Er wordt ieder jaar een actie gehouden. Hierover krijgt u in de loop van het jaar bericht. 
 
Wereldverbeteraars  
Afval is grondstof. We willen zo min mogelijk afval op school. Daarom willen we ook geen pakjes drinken. We leren 
de kinderen afval scheiden. Papier in de papierbak, plastic in de oranjebak en restafval in de grijze bak. Helpt u thuis 
ook mee? 
 
Fietsregels 
Als iedereen op de fiets komt zijn de rekken over vol en hebben we te weinig ruimte. Bijna alle kinderen wonen op 
loopafstand van school. Lopen is gezond.  
Kinderen en/of ouders die wel op de fiets komen, verzoeken wij met de fiets te lopen op het plein en hun fiets in de 
daarvoor bestemde rekken te zetten en op slot te doen. 
De school is NIET verantwoordelijk voor diefstal of schade. 
Wilt u er voor zorgen dat de fietsen in orde zijn als er excursies met de fiets worden gemaakt? 
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INSTANTIES 
 
Mediant 
info@mediant.nl of algemeen informatie nummer 053-4755555 
Voor deskundige hulp bij eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij de opvoeding in de gezinssituatie. 
De stichting verzorgt ook cursussen voor ouderparen. 
 
Wijkcoach op school  
Het doel van het wijkteam is het organiseren van hulp aan kinderen en hun ouders / verzorgers. De wijkcoach is lid 
van het wijkteam. Hierin zitten gespecialiseerde hulpverleners, waarnaar u kunt worden doorverwezen. De 
wijkcoach heeft regelmatig contact met de intern begeleider. 
Mevr. Sultan Icli: wijkcoach Gezondheidscentrum Wesselerbrink. 
Er is regelmatig spreekuur op school, informatie en aanmelding hiervoor bij de intern begeleider of de directeur. 
 
Gezondheidsonderzoek GGD 
Basisonderwijs en Jeugdgezondheidszorg 
 
Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg 
 
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige en doktersassistente. 
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van 
uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij 
ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten. 
 
School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid 
en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de IB-er of de leerkracht, met toestemming van u als 
ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden. 
 
Op de website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. 
Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail: 
jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl 
 
Fysiotherapie op school 
Iedere week komt fysiotherapeut Ilona op school om leerlingen van onze school te ondersteunen in hun motorische 
ontwikkeling (bijvoorbeeld schrijven) en andere bewegingen. In overleg met de intern begeleider of de directeur 
kan bepaald worden of uw kind onder schooltijd en in school door haar ondersteund kan worden.  
 
Logopedie op school 
Iedere week komt er een logopedist op school die leerlingen onder anderen ondersteunt in hun spraak- en 
taalontwikkeling van de Logopediepraktijk Wesselerbrink.  In overleg met de intern begeleider of de directeur kan 
bepaald worden of uw kind onder schooltijd en in school door haar ondersteund kan worden.  
 
Huiswerkbegeleding 
De school stelt een ruimte beschikbaar i.v.m. huiswerkbegeleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
intern begeleider. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mediant.nl
http://www.ggdtwente.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl


29 

 

CBS Mecklenburg – De Posten 145 – 7544 LR Enschede – Tel.: 053-476 37 09 
 

GEZONDE SCHOOL 
Onze school is goed bezig met bewegen en gezond eten. We hebben daarom sinds mei 2019 
weer  het vignet gekregen van de Gezonde School voor het onderdeel Sport en Bewegen. 
 
 

 
 
We leren de kinderen dat veel bewegen en gezond eten erg belangrijk zijn, nu en voor de toekomst. Ook blijkt dat 
gezonde/ fitte kinderen beter kunnen leren..  
Het gaat goed met het  gezonde lunchbeleid.  
De kinderen krijgen van thuis brood en/of fruit mee.  
Kinderen horen thuis te ontbijten, in de kleine pauze eten ze  fruit of wat brood. In de 
lunchpauze brood met gezond beleg. Soms zien we dat kinderen, vooral kleuters veel 
te veel mee krijgen. Geef dan minder mee.  
Koekjes en snoepjes zijn niet gezond en die blijven dus thuis. 
 
Drinken nemen de kinderen mee in goed afsluitbare bekers/flesjes.  
Pakjes drinken zullen we niet toestaan.  
Cola, icetea  en ander suiker-en koolzuurhoudende dranken zijn ongezond.  
We willen u vragen ze niet meer mee te geven naar school. 
Water drinken is gezond en dat hebben we genoeg op school. 
 
Ook de traktaties graag overleggen met de leerkracht. 1 kleine  traktatie is genoeg. 
Liefst een gezonde traktatie. Geen snoep!! Wat te veel is, gaat mee terug naar huis 
 
Alcohol en roken hoort niet bij school. Wij voeren hierop komend schooljaar  actief beleid.  
Alle schoolpleinen moeten in 2020 rookvrij zijn. We willen ons schoolplein  ook rookvrij.  
Leerlingen van de Mecklenburg horen bij de  Rookvrije Generatie. In de nieuwsbrief is hier al aandacht aan besteed.  
We schenken geen alcohol tijdens schoolactiviteiten. 
 
 “Gezonde kinderen kunnen beter leren”.  
Op donderdag is er  “spelen op het Aldiveld” onder leiding van combinatiefunctionaris Charbel Botros. Het gaat er 
om dat kinderen enthousiast worden voor veel bewegen en met elkaar leren spelen.  
 
Naast de gymlessen nemen we ook deel aan sportdagen van VCO en de gemeente Enschede. Uitgevoerd door 
Sportaal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp2144826.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.nl/gezonde-lunchbox-2144826.html&h=319&w=450&tbnid=nELP_fGJm9g47M:&zoom=1&docid=D3Jo9HH73hDJbM&itg=1&hl=nl&ei=aEKnU6K3NIWhO7rpgbAN&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=8172&page=2&start=12&ndsp=17
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JEUGDTANDVERZORGING 
Elk half jaar wordt de school bezocht door de bus van de Jeugdtandverzorging. 
Ouders / verzorgers kunnen natuurlijk ook samen met hun kind(eren) de bus bezoeken. 
Uw kind kan van de jeugdtandverzorging gebruik maken als u het inschrijfformulier ingevuld mee teruggeeft. 
Alle nieuwe kinderen krijgen een inschrijfformulier mee. 
Tel. 053-430 90 10. 
 
De regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging is bedoeld voor de 
jeugd van 2 tot 18 jaar. Hoewel de nadruk op preventieve maatregelen ligt  
(het voorkomen van gaatjes) met voorlichting over mondverzorging, voeding, poetsles en het fluorideren van het 
gebit, wordt ook het fissuurverzegelen (sealen) erbij gerekend. 
Deelnemende kinderen krijgen bij ons een volledige gebitsverzorging. Naast controle, preventie en eventueel 
behandeling, zoals het repareren van een afgebroken tand, een kroon, een etsbrug, etc., kunnen de kinderen bij ons 
ook behandeld worden voor orthodontie.  
 
Tevens letten de tandartsen op verkeerde gewoontes, zoals duimzuigen, mondademhaling, afwijkende 
tongfuncties, e.d. De behandeling vindt plaats in een van onze tandartsenbussen (dental-cars) bij de basisschool 
van het kind of in het behandelcentrum aan de Haaksbergerstraat 109 in Enschede of in het behandelcentrum aan 
de Brugstraat 2 in Almelo (naast Menzis). 
Ook bieden wij de mogelijkheid van haal- en brengservice. Per taxibus halen wij de kinderen van de scholen voor 
controle en behandeling op het centrum. U hebt vrijheid van tandartsenkeuze en dat geldt ook bij de Stichting 
Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging. 
Ouders kunnen bij de behandeling uiteraard aanwezig zijn. U bent dus van harte welkom! Bij tussentijdse klachten 
kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken. Op werkdagen wordt direct met u een afspraak gemaakt, zodat er, indien 
gewenst, nog dezelfde dag hulp kan worden verleend. ’s Avonds en in de weekeinden krijgt u via ons 
antwoordapparaat het telefoonnummer van de tandartsendienst. Meer weten? Bel dan gerust even met ons voor 
alle informatie.  
Gemeenten, scholen en tandartsen staan achter de opzet van de Stichting Regionale Instelling voor 
Jeugdtandverzorging.  
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BIJLAGE 1: SCHOOLAFSPRAKEN 
 

 
 
 
“We praten Nederlands op school, maar we begrijpen een korte uitleg  in de thuistaal.” 
 
“We tolereren van niemand pestgedrag of grof taalgebruik.” 
 
“We lachen met elkaar en niet om elkaar en hebben respect voor elkaar.” 
 

 Het schoolbeleid wordt gerespecteerd 
 

 Ouders tonen betrokkenheid bij school door medewerking te verlenen bij schoolactiviteiten 
 

 De leerling gaat zorgvuldig om met schoolspullen en is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van 
meegenomen schoolspullen. 

 

 Als de fiets meekomt, op de fietsplek zetten. We lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein. 
 

 Drinken mee in bekers/navulbare flesjes met de naam van de leerling er op.  
 

 De leerlingen blijven tijdens de pauzes op het plein. 
 

 Iedereen is op tijd op school. De leerlingen mogen vanaf 8.20 uur in de klas. De leerkracht is dan in de klas 
aanwezig. De lessen beginnen om 8.30 uur. 
 

 Elke leerkracht is na schooltijd nog zeker één uur aanwezig. Gesprekken met ouders kunnen vanaf 14.30 
plaatsvinden.  

 

 Kinderen die onder schooltijd naar huis moeten i.v.m. ziekte of anders, worden door de ouders opgehaald. 
 

 In en om de school en op het plein wordt niet gerookt. 
 

 Tijdens schoolactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken. 
 

 Ouders corrigeren op school geen kinderen van anderen, dit doet de leerkracht. 
 

 De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden bij de kleuteringang van de school opgehaald. 
 

 Na schooltijd zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen, 
 

 Leerkrachten zijn professionals. Zijn opgeleid voor het geven van onderwijs en 
hebben daarin de eindverantwoordelijkheid. 
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BIJLAGE 2: TERUGBLIK 2018-2019  en  VOORUITKIJKEN 2019-2020 

Als eerste willen we u bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze school. We hebben een jaar van hard werken 
achter de rug, maar we doen dit met heel veel plezier en inzet om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.  
Ook volgend jaar zullen we weer hard aan het werk gaan om uw kind een plezierige en leerzame tijd te bieden. Er 
staan weer een aantal vernieuwingen en verbeteringen op stapel.  
U weet, als u vragen hebt, het ergens niet mee eens bent of een goed idee hebt, kom dan even langs. De deur staat 
altijd voor u open. Goed onderwijs maak je samen met kinderen, leerkrachten en ouders! 
 
Afgelopen schooljaar zijn we doorgegaan met de ingezette koers en hebben we  nieuwe dingen in gang gezet.  
We hebben een jaar achter de rug, waarin we door ziekte een aantal leerkrachten moesten missen. Bij kortdurende 
ziekte was er vaak geen invaller en probeerden we dat intern op te lossen. Helaas lukte dat niet altijd. De werkdruk 
in het onderwijs blijft erg groot. Ook daarom is er op school gestaakt. 
Er zijn gelukkig ook heel veel positieve dingen  gebeurd. We noemen er een paar: 
 

 Een gezonde start van het schooljaar met een toffe peer als welkom 
 Opnieuw toekenning certificaat Gezonde School op het onderdeel Sport en Bewegen 
 Actie voor Gambia en 50 bananendozen verstuurd met veel hulp van de OR 
 De kerstviering met veel ouders in de hal die elkaar ontmoeten 
 De Kinderraad heeft ook nagedacht over het plein en nog voor de vakantie werd de tafeltennistafel 

geplaatst 
 Schoolfruit, ontbijten op school, sporttoernooien, voorleeskampioen en veel meer.. 
 Doorzetten van het nieuwe leesbeleid met behulp van hogeschool Windesheim 
 De groepen 5 t/m 8 gaan regelmatig naar de bibliotheek en de groepen 1-4 naar de biebbus  
 De leesresultaten waren al goed, maar zijn nu nog beter. 
 Kinderen geven aan zich fijn te voelen op school, dat wordt bevestigd door de uitkomst van het 

veiligheidsonderzoek dat is afgenomen bij de leerlingen van de groepen 6-8. PBS helpt ons daarbij 
 De informatieavond /ouderavond in mei over mediawijsheid met veel  ouders 
 Projectweken Ontdekkend en Ontwerpend leren tijdens de Kinderboekenweek met een expositie in de 

Bibliotheek 
 Deelname aan de Red Engineers met de UT en Saxion waarbij de leerlingen veel hebben geleerd over 

duurzame energie 
 Bezoek van de burgemeester van Enschede aan de school 
 Leerzame beroepen/techniekweken in mei.  
 De leerkrachten hebben scholing gevolgd op het gebied van Taalonderwijs &NT2. PBS, Coöperatief Leren  

en nog veel meer. 
 Een jaar lang muziekles van een vakdocent in groep 4 
 Palmpasenoptocht, eieren zoeken, gesprekken met ouderen bij De Posten 
 Gezellige schoolreisjes en leerzame  uitstapjes naar, bedrijven, bibliotheken, voorstellingen, Het Orkest van 

het Oosten, etc.. 
 Nieuw meubilair in de kleutergroepen 
 Goede resultaten op de DIA eindtoets van groep 8 
 De afscheidsmusical van groep 8 in een prachtig decor 
 Goed georganiseerde Koningsspelen, waarbij we ons warm liepen in de kou 
 Samenwerken met verzorgingstehuis de Posten, door te zingen, te dansen en te praten met de ouderen. 

Maar ook helpen met planten van de perkplanten  in de tuin 
 Maar bovenal……. 
 De kinderen hebben weer veel geleerd en hebben gezorgd voor een  fijne sfeer op school! 
 Wij willen alle kinderen en ouders bedanken voor hun positieve bijdrage! 

 
Voor volgend jaar staan er weer  allerlei plannen op stapel, om ons onderwijs steeds 
maar te blijven verbeteren. 
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Plannen schooljaar 2019-2020 
- Verder met PBS en ouderinformatie-momenten 
- Nieuw  meubilair voor de groepen 3-8 en ook voor de leerkrachten goede stoelen 
- Nieuwe zonwering binnen en waar nodig buiten 
- AVG: Alle ouders moeten weer  toestemming geven voor plaatsing foto’s kind 
- Groep 3: Veilig Leren Lezen, ouders helpen thuis, uw kind leert daardoor meer 
- De kleuters krijgen ook dit jaar gym van een vakleerkracht 
- Groepen 3-8 krijgen 2 keer per week gym van de vakleerkracht 
- Op vrijdagmiddag weer Beweegwijs op het plein 
- Deelname aan de pilot PM-er op de groep. Een PM-er van Humankind (PSZ Peuterpost) ondersteunt een 

aantal ochtenden per week in de kleutergroepen. De gemeente Enschede betaalt dit. 
- We starten met een nieuwe digitale methode voor de zaakvakken Wereldoriëntatie in de groepen 5-8 
- We onderzoeken welke nieuwe rekenmethode we gaan aanschaffen voor schooljaar 2020-2021. 
- Als  team krijgen we ook dit jaar  scholing op het gebied Begrijpend lezen,  Coöperatief leren etc. Dat 

betekent een aantal vrije dagen voor de leerlingen. 
- Verschillende leerkrachten volgen een opleiding waardoor we werken volgens de nieuwste inzichten. 
- De leerkrachten geven een aantal keer per jaar uitleg aan de ouders over huiswerk. 
- We starten weer met de kennismakingsgesprekken in september tussen de ouders en de leerkrachten 
- Kinderen vanaf groep 3 zitten met de ouders bij de gesprekken over de voortgang 
- Het vignet ‘Gezonde School’ vraagt van ons dat we dat ook zijn. 
- Komend jaar nog meer aandacht voor Mecklenburg Rookvrije Generatie  
- Aan het begin van het schooljaar wordt de nieuwe Kinderraad gekozen.  

Zij vertegenwoordigen hun klasgenoten.  
- We blijven vanuit onze eigen gebouwen werken aan samenwerking in IKC verband en met de directe 

omgeving van verzorgingstehuis De Posten, daar waar mogelijk.  
- Onze  kernwaarden, die ons verhaal vertellen zijn, gebaseerd op de bijbel en zichtbaar in de hal. Zij vormen 

onze ambitie. Daar staan wij voor! 
 

 
Begin van het schooljaar schrijven we een nieuw schoolplan voor de jaren 2019-2023. Hierbij is het strategisch 
beleidsplan van VCO-Oostnederland het uitgangspunt.  
 
We willen allereerst onze tijd besteden aan goed onderwijs en dan kan het zijn dat we niet altijd mee kunnen doen 
aan allerlei activiteiten, ook al zijn ze nog zo leuk. Maar we hebben er zin in en zetten ons weer zo optimaal 
mogelijk in voor uw kind. 
 
Met elkaar hopen we er weer een fijn schooljaar van te maken. Waarbij wij kwalitatief goed onderwijs willen 
verzorgen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, opdat alle kinderen met plezier naar school gaan om te 
leren. 
 
Goed onderwijs maak je samen met kinderen, leerkrachten en ouders! 
“Samen werken aan succes” is de slogan van CBS Mecklenburg 
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BIJLAGE 3: SWV 23-02 PO 
 
Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is  de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 

 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een 
passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 

 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen 
vanuit onderwijs en zorg; 

 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen. 
Samenwerkingsverband en subregio 
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur  VCO Oost-Nederland. 
Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, 
Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO. Dit samenwerkingsverband is 
opgedeeld in drie subregio’s; Enschede , Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en 
Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van VCO Oost-Nederland vallen onder de sub 
regio Enschede. 
De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale 
ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 
Onderwijs, passend bij iedere leerling 
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties 
geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra 
ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen 
beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van 
uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de  
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een 
externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader 
onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. 
Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid 
kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. 
Speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer 
informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op  de school of de website van het 
samenwerkingsverband. 
Meer informatie voor ouders 
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en 
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen 
van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.  
 
Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl    
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen 
ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  
 
Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere 
vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.swv2302.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
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BIJLAGE 4: PROTOCOL EN UITLEG MIJNSCHOOL 
 
 
 

                                                                 
 
 
Standaard activiteiten op MijnSchool 
Ongeveer 1 x per week staat een bericht over de groep(en) van uw kind(eren) op MijnSchool 
Foto’s van excursies, voorstellingen en andere ‘foto-momenten’ worden door de leerkrachten en andere 
medewerkers van school op MijnSchool  geplaatst.  
Nieuwsbrieven en alle andere communicatie worden, indien mogelijk,  via MijnSchool verstuurd. 
 
Berichten krijgen 
U krijgt berichten van de leerkracht(en) van uw kind(eren)  over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld: 
Informatie over wat er in de klas gebeurt 
Informatie over wat er nog gaat gebeuren  
Een vraag van de leerkracht om hulp  
Een uitnodiging voor een gesprek of activiteiten 
Foto’s  
Berichten aan u zijn nooit inhoudelijk. Dat betekent dat de leerkracht en u niet heen-en-weer gaan mailen over uw 
kind. Voor inhoudelijke gesprekken stuurt de leerkracht een uitnodiging. U kunt / mag zelf ook een bericht aan de 
leerkracht sturen als u eens wilt afspreken. 
We spreken u aan zoals we dat ook in het dagelijks contact doen (u  en / of jij). 
 
Zelf een bericht sturen 
Wilt u (bij)praten over uw kind, dan kunt u de leerkracht van uw kind een bericht sturen om een afspraak te maken.  
Wanneer u ons een bericht heeft gestuurd, dan reageren wij binnen 2 dagen (48 uur).  
In weekenden en vakanties zijn medewerkers niet verplicht te reageren. 
 
LET OP:  

 Ziekmeldingen gaan alleen telefonisch of persoonlijk, NIET via MijnSchool 

 Als u een foto van uw kind upload, dan staat uw kind daar alleen op, bij voorkeur alleen het gezicht  

 U bent zelf verantwoordelijk om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden. Veranderingen dus zelf 
aanpassen. 

 
BELANGRIJK: 
Wanneer u zich heeft aangemeld voor MijnSchool, gaan wij er van uit dat alle berichten bij u aankomen en dat u ze 
leest. 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrYGh3InPAhVH6RQKHY9yD4AQjRwIBw&url=http://getthere.nl/nieuws/12354-mijnschool-ouderportaal.html&psig=AFQjCNHsDHFAAV1yhMYYUFzCXpmUX_zQ-A&ust=1473765940651225
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UITLEG 

Aanmelden op  MijnSchool 
1. U zorgt dat op school uw emailadres bekend  is. De leerkracht vraagt dat 

als uw kind op school start en aan het begin van het schooljaar aan u.  
2. De school maakt een koppeling met uw mailadres en u krijgt een  mail 

van  MijnSchool.  
3. U klik op ‘account aanmaken’. 
4. U krijgt daarna weer een mail met uw wachtwoord. (U kunt dit wachtwoord later wijzigen). 
5. Als u zoekt  op www.08ut00.mijnschool.nl kunt u inloggen. 
6. Uw gebruikersnaam is uw mailadres vul dat in. 
7. Vul uw wachtwoord in. 
8. Dan komt u op de startpagina van MijnSchool. 
9. Vul de persoonlijke gegevens in. 
10. Ga naar uw eigen email. 
11. Als er een spoedbericht wordt verstuurd krijgt u een mail.  
12. Op vrijdag wordt er ook een mail verstuurd als er berichten klaarstaan. 
13. Log zelf in op MIJNSCHOOL en bekijk de berichten. 
 

Wat vind u op MijnSchool: 
Vanaf nu krijgt u vrijdag  berichten dat u kunt inloggen.  

- Daar ziet u informatie over de groep(en) van uw kind(eren). 

- En informatie over de school. 

- Klik op Agenda, daar ziet u informatie over belangrijke data. 
  
Als u inlogt op MijnSchool kunt u het volgende doen en zien: 

- Een foto van uw kind uploaden. Dat staat dan bij zijn/haar bij de groep. 

- U kunt kijken welke berichten er al geschreven zijn dit jaar. 

- U kunt al een paar foto’s van dit schooljaar bekijken. 

- Hebt u hulp nodig? Meneer Alan wil u graag helpen. Hij werkt op donderdag en vrijdag en woensdag om de 
week op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.08ut00.mijnschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrYGh3InPAhVH6RQKHY9yD4AQjRwIBw&url=http://getthere.nl/nieuws/12354-mijnschool-ouderportaal.html&psig=AFQjCNHsDHFAAV1yhMYYUFzCXpmUX_zQ-A&ust=1473765940651225
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BIJLAGE 5: MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID. 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland 
zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en 
119 000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op 
hebben. 

De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling   
De meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute 
en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier 
sprake van is, worden afwegingskaders toegevoegd. Deze worden gemaakt door de beroepsgroepen. 

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig 
Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten 
en omdat Veilig Thuis beroepskrachten dan waar nodig kan ondersteunen  bij het zorgen voor langdurige 
veiligheid voor het slachtoffer. 

In de eerste helft van 2018 hebben de beroepsgroepen hun eigen afwegingskaders opgesteld. Nu is het 
moment dat organisaties, beroepskrachten en Veilig Thuis de afwegingskaders testen om ervoor te zorgen 
dat zij op 1 januari weten hoe hiermee te werken. 

Vanaf 1 januari 2019 zijn ze wettelijk verplicht om het afwegingskader te hanteren. Beroepskrachten 
werken dan officieel met de verbeterde meldcode. 

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of 
kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan 
bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de professional de hulpverlening 
overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer. 

Met de aanpassing Meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 
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BIJLAGE 6: PRIVACYVERKLARING VCO 
 
Privacyverklaring 
In dit document leggen we uit hoe we omgaan met de privacy. Deze verklaring geldt voor alle 
scholen die onder de verantwoordelijkheid van VCO Oost-Nederland vallen. 
 
Hoe gaat VCO Oost-Nederland om met persoonsgegevens? 
VCO Oost-Nederland verwerkt van al haar leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonsgegevens.   
VCO Oost-Nederland vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de 
privacywetgeving. VCO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens 
van u en uw kind.  
 
Waarom verwerken wij gegevens? 
VCO Oost-Nederland verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te 
kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven als leerling op onze 
school, om de voortgang en ontwikkeling bij te houden om zo het onderwijs aan uw kind te optimaliseren.  
Als u uw kind inschrijft bij een school van VCO Oost-Nederland, vragen wij uw toestemming de gegevens te 
verwerken in onze administratie en ons portal voor oudercommunicatie. 
Wij verwerken ook gegevens van uw kind zonder dat daar een wettelijke verplichting voor is. Dergelijke gegevens 
zullen wij alleen met uw toestemming verwerken ( bijvoorbeeld foto’s of video’s.) 
Als u voor het verwerken van gegevens toestemming hebt gegeven, dan kunt u de toestemming op elk moment 
intrekken of wijzigen. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd 
beeldmateriaal). 
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals 
DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
 
Welke gegevens verwerken wij van u en uw kind? 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben 
gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, burgerservicenummer en geboorteplaats. De verstrekking 
van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven op een school van  VCO Oost-Nederland. 
Zonder deze gegevens, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. 
Op uw eigen verzoek  en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. 
Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt 
bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. VCO 
Oost-Nederland  zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te vermelden.  
Een schema met categorieën persoonsgegevens vindt u onderaan deze toelichting. 
 
Hoe gaan wij om met de gegevens van u en  uw kind? 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens 
verwerken dan noodzakelijk is om plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de 
gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.  
 
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere 
organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts en accountant. 
 
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de 
eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een 
administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere 
organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van VCO Oost-Nederland. Met deze 
organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe 
deze gegevens beveiligd worden.  
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen 
wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. 
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De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de 
gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet 
langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is. 
 
Welke rechten heeft u als ouder? 
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd.  
 

Recht op informatie 
Dat houdt in dat u vooraf in begrijpelijke taal wordt geïnformeerd over welke gegevens met welk doel worden 
verwerkt en wat uw rechten daarbij zijn.   
 
Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens 
U heeft  het recht op inzage van de gegevens en het verbeteren of aanvullen daarvan, voor zover het de 
gegevens van hun eigen kind betreft. 
 
Recht op verwijdering van de persoonsgegevens 
die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. Het gaat alleen om gegevens die niet 
noodzakelijk zijn, of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet.  
 
Recht van verzet 
tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang. De betrokkene kan verzet 
instellen tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens die plaatsvond op grond van een gerechtvaardigd 
belang. Bijvoorbeeld  als een ouder mee heeft gedaan aan een enquête  en er later achter komt dat een 
bekende als onderzoeker bij de instelling werkt die namens de school onderzoek doet. De ouder kan er dan 
belang bij hebben dat gegevens worden verwijderd of niet meer gebruikt worden. 
 
Recht omtrent toestemming 
De ouders hebben het recht om bij door de school gevraagde  toestemming, ook een beperkte toestemming te 
geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking.   
 
Recht op verbetering, aanvulling of verwijdering 
De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle 
andere partijen worden doorgegeven aan wie de school de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt. 
 
Recht op bevriezing van de verwerking van zijn gegevens 
De ouders hebben het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij 
er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.  

 
Recht op dataportabiliteit 
In geval van toestemming of een overeenkomst met ouders, hebben de ouders het recht hun data te krijgen in 
een digitaal gangbaar format. 
 
Recht op melding datalek 
Bij een datalek hebben de ouders het recht om daarover geïnformeerd te worden, als zij daar een zwaarwegend 
belang bij hebben. 
 

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met 
de schooldirecteur. 
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Uitwisseling van gegevens 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf de toestemming 
van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die gegevens uit te wisselen. Dat is onder andere het geval 
bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs, als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 
 
VCO Oost-Nederland zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde 
verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. 
 
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij 
onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u 
dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
Contactgegevens VCO Oost-Nederland : 
M.H.Tromplaan 47 
7513AB Enschede 
053 4309440 
 
Verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter College van Bestuur 
 
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming : 
Secretariaat Bestuurscentrum VCO 
M.H.Tromplaan 47 
7513AB Enschede 
053 4309440 
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Categorie Toelichting/inhoud 

1. Contactgegevens 1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek); 
1b: geboortedatum, geslacht; 
1c: overige gegevens te weten: 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor 
communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een 
bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen; 

2. Leerlingnummer een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld 
onder categorie 1 

3. Nationaliteit en     
geboorteplaats 

 Spreekt voor zich 

4. Ouders, voogd contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, 
voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel  
e-mailadres) 

5. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn 
van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van 
aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra 
tijd bij toetsen); 

6. Godsdienst gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, 
voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: 
leerling vrij op bepaalde dag). 

7. Studievoortgang gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de 
behaalde studieresultaten te weten: 
·         Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief OPP) 
·         Aanwezigheidsregistratie 
·         Medisch dossier (papier) 
·         groep, leerjaar, 

8. Onderwijsorganisatie gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het 
verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen 
ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz. 

9. Financiën gegevens voor het vastleggen en innen ouderbijdrage, schoolreisgeld of 
vergoedingen voor buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan een 
bankrekeningnummer. 

10. Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school 
op basis van toestemming. 
Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming 
nodig ( als aanvulling op het dossier). 
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11. leerkracht/ intern 
begeleider/  

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van 
belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs. 

12. BSN (PGN) In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook 
wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het 
BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. 

13. Keten-ID (Eck-Id) unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen 
gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of 
leerkrachten 

14 Overige gegevens, te 
weten …. 

andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de 
verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing 
van een andere wet. Deze zullen apart vermeld en toegelicht worden. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-het-onderwijs
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BIJLAGE 7: GGD REGIO TWENTE : DE TRIAGE-METHODIEK  



45 

 

CBS Mecklenburg – De Posten 145 – 7544 LR Enschede – Tel.: 053-476 37 09 
 

REGIONALE 
VERZUIMKAART TWENTE 
Primair onderwijs 

 
 

Leidraad voor 

het melden van 

wettelijk en overig 

verzuim 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De Twentse gemeenten, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 2301 PO/ 2302 PO en de 
GGD-JGZ hebben een verzuimkaart opgesteld onder het motto "Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!" 
 
De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen het onderwijs, GGD-JGZ 
en gemeenten over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties 
weergegeven van de school, Leerplicht en GGD-JGZ. 

 

 

 

 
 

Voor 
basisonderwijs, 
speciaal basis 
onderwijs en 
speciaal 
onderwijs 

Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! 
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht 

op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen en 

voldoende toegerust zijn om een baan te vinden. 

 
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin 

het kind vijf jaar is geworden. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; 

voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te 

schrijven op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke 

(wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving 

van de Leerplichtwet. 

 
Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. 

Door de leerplichtambtenaar of jeugdarts/verpleegkundige van GGD-Twente Jeugdgezondheidszorg 

(GGD-JGZ) tijdig te informeren, kunnen we samen bepalen wat nodig is om het (mogelijk) 

verzuim op te heffen of te voorkomen. 

BIJLAGE  8:  REGIONALE VERZUIMKAART TWENTE 
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WETTELIJK VERZUIM 

  

Omschrijving 
 

School 
 

Leerplicht 

 
Absoluut verzuim 

 
• Een leerling staat niet (meer) 

ingeschreven op een school 

 
• Indien bekend, melden bij 

de leerplichtambtenaar van 

de woongemeente via DUO/ 

verzuimregister 

 
• Doet onderzoek naar reden 

geen schoolinschrijving 

 
Relatief verzuim 

 
• Bij verzuim van 16 uur van 

de lestijd gedurende een 

aaneengesloten periode van 

4 weken 

 
• Gaat in gesprek met ouders en stelt 

hen op de hoogte van de melding 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
 
 

 
• Gaat in gesprek met 

ouders (en leerling vanaf 

12 jaar) of verstuurt een 

waarschuwingsbrief aan 

ouders (kopie aan melder) 

 
Langdurig relatief 

verzuim 

(thuiszitter) 

 
• Een leerling is een 

aaneengesloten periode 

van vier weken of langer, 

ongeoorloofd afwezig 

 
• Meldt/gaat in overleg met het 

samenwerkingsverband 

• Meldt de leerling als relatief 

langdurig verzuimer bij de 

leerplichtambtenaar van de 

woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
 
 

 
• Neemt de melding in 

behandeling en stemt af met 

onderwijs en ouders welke 

acties nodig zijn 

 
Luxe verzuim 

 
• Vrije uren/dagen zonder 

toestemming van directeur 

of leerplichtambtenaar 

 
• Gaat in gesprek met ouders en stelt 

hen op de hoogte van de melding 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
• Roept ouders op voor een 

gesprek/proces-verbaal. 

• Luxe verzuimacties; 

prikacties rondom 

schoolvakanties ter controle 

luxeverzuim 

 

OVERIG VERZUIM 

  

Omschrijving 
 

School 
 

Leerplicht 

  
• Elk verzuim gerelateerd aan 

(vermoedelijk) achterliggende 

problematiek 

 
 
 

 
• Te laat komen op school 

• Ziekte 

 
• Gaat in gesprek met ouders en stelt 

hen op de hoogte van de melding 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
• Zie toelichting * 

• Zie toelichting** 

 
• Gaat in gesprek met 

ouders (en leerling vanaf 

12 jaar) of verstuurt een 

waarschuwingsbrief aan de 

ouders (kopie aan melder) 

 
• Zie toelichting * 

• Zie toelichting** 
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VERWIJDERING 

  

Omschrijving 
 

School 
 

Leerplicht 

 
Verwijdering 

 
• Bevoegd gezag van de school 

kan een leerling verwijderen 

• Verwijdering vindt pas plaats 

nadat het bevoegd gezag 

ervoor heeft zorggedragen dat 

een andere school bereid is de 

leerling toe te laten 

 
• Gaat in gesprek met ouders 

• Meldt bij de Onderwijsinspectie 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
 
 

• Registreert verwijdering in 

het leerlingendossier 

 

Toelichting overig verzuim: ‘Te laat komen’ en ‘ziekte’ 
 

* TE LAAT KOMEN 

 

FREQUENTIE 
 

School 
 

Leerplicht 

 
5 x te laat op school 

 
• Gaat in gesprek met ouders 

 

 
 

10 x te laat op school 

 
 

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze 

van de melding op de hoogte 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar van 

de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 
 

• Verstuurt een waarschuwingsbrief aan de 

ouders (kopie aan melder) of gaat in gesprek 

met ouders (en leerling vanaf 12 jaar) 

• Koppelt afspraken terug aan melder 

 

Meer dan 10 x te laat op school 

 

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze 

van de melding op de hoogte 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar van 

de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 

• Roept de ouders (en leerling vanaf 12 jaar) 

op voor een gesprek (kopie aan melder) 

• Geeft een verwijzing zorg of een formele 

waarschuwing 

• Koppelt afspraken terug aan melder 

 

Bij herhaling 

 

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze 

van de melding op de hoogte 

• Meldt bij de leerplichtambtenaar van 

de woongemeente leerling via 

DUO/verzuimregister 

 

• Roept de ouders (en leerling vanaf 12 jaar) 

op voor een gesprek (kopie aan melder) 

• Geeft een verwijzing zorg, of maakt eventueel 

een proces-verbaal op (eventueel verwijzing 

HALT vanaf 12 jaar) 

• Koppelt afspraken terug aan melder 
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** ZIEKTE 

 

FREQUENTIE 
 

School 
 

GGD-JGZ/ Leerplicht 

 
Elke ziekmelding 

 
• Neemt zo nodig contact op met de ouders 

en laat zich informeren over de aard van de 

ziekmelding 

 

 
> 2 weken 

 
• Gaat in gesprek met ouders en verwijst de 

(chronisch) zieke leerling naar de GGD-JGZ via 

het digitaal aanmeldingsformulier 

• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ 

zonder goede reden, melden bij de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente 

leerling via DUO/verzuimregister 

• Ouders dienen van alle acties op 

de hoogte te zijn 

 
• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/ 

leerling en nodigt deze eventueel uit voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school) 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht 

koppelt de GGD-JGZ terug aan de school 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school 

en GGD-JGZ) 

 
3e ziekmelding in 3 maanden 

 
• Gaat tijdig in gesprek met ouders en verwijst 

de (ook chronisch zieke) leerling naar de 

GGD-JGZ via het digitaal aanmeldingsformulier 

• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ 

zonder goede reden, melden bij de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente 

leerling via DUO/ verzuimregister 

• Ouders dienen van alle acties op de hoogte 

te zijn 

 
• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/ 

leerling en nodigt deze eventueel uit voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school) 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht 

koppelt de GGD-JGZ terug aan de school 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school 

en GGD-JGZ) 

 
Leerling voldoet niet aan 

bovengenoemde criteria, maar 

ziekmelding is reden tot zorg 

 
• Gaat in gesprek met ouders en verwijst de 

(chronisch) zieke leerling naar de GGD-JGZ via 

het digitaal aanmeldingsformulier 

• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ 

zonder goede reden, melden bij de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente 

leerling via DUO/verzuimregister 

• Ouders dienen van alle acties op 

de hoogte te zijn 

 
• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/ 

leerling en nodigt deze eventueel uit voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school) 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht 

koppelt de GGD-JGZ terug aan de school 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 

gesprek (koppelt afspraken terug aan school 

en GGD-JGZ) 
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