3. PRAKTISCHE INFORMATIE
3.1 Schooltijden/Vakanties/vrije dagen (dagdelen)


Schooltijden/Continurooster

Schooltijden:
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben we een vijf gelijke dagen
continurooster ingevoerd. Dat houdt in dat de kinderen uit alle groepen elke dag van
8.30 uur tot 14.15 uur lessen volgen. Om de lessen op tijd te laten beginnen gaan de
kinderen om 08.25 uur naar binnen.
Tot 8.30 uur kunt u informatie aan de leerkracht doorgeven of met de leerkracht een
afspraak maken om over uw kind of andere zaken te spreken. In het belang van de
effectieve leertijd willen we om 8.30 uur beginnen met ons lesprogramma en verzoeken
u vriendelijk doch dringend het lokaal om deze tijd te verlaten.
De leerlingen moeten in acht schooljaren minimaal 7520 uur naar school. Bij ons was een
verschil in uren tussen de onderbouw en de bovenbouw. In een continurooster ga je
uiteindelijk naar minimaal 940 uur per schooljaar. Als we dat nu zouden invoeren. maken
de kinderen uit de bovenbouw te weinig uren. Omdat het ook voor de ouders veel
praktischer is dat hun kinderen gelijktijdig ’s morgens naar school en ’s middags naar
huis gaan hebben we voor de volgende indeling gekozen:
Onderbouw: De kinderen hebben pauze van 12.00 uur – 12.45 uur. In die tijd wordt
gegeten en buiten gespeeld. Er wordt 5 x 5 uur = 25 uur per week onderwijs gegeven.
Het totale aantal uren voor de onderbouw bedraagt dit schooljaar daardoor 962 uur
Bovenbouw: Tijdens het eten, van 12.00 uur tot 12.15 uur, staan onderwijsactiviteiten
op het programma. Van 12.15 uur tot 12.45 uur wordt buiten gespeeld Er wordt 5 x 5 ¼
= 26 ¼ uur per week onderwijs gegeven. Het totale aantal uren voor de bovenbouw
bedraagt dit schooljaar 1010 uur
Als we ook in het schooljaar 2018-2019 deze uren maken worden de tijden van het
continurooster in 2019-2020 aangepast en gaan de leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 uur
naar school.
Continurooster
Wij zijn overgestapt op een continurooster op de uitdrukkelijke wens van het overgrote
deel van de ouders.
Voor wat betreft de organisatie:
-

Indien we er ook dit jaar in slagen voldoende hulp van ouders te krijgen in de
middagpauze zijn er geen extra kosten. Daarmee zijn we als school redelijk uniek.
De leerlingen krijgen voor het speelkwartier in de ochtenduren de gelegenheid
voor een tussendoortje en van 12.00 uur tot 12.15 uur is er tijd voor het
middageten.
Wij gaan ervanuit dat de kinderen gezond eten en drinken meekrijgen van huis.
Graag het eten en drinken meegeven in een trommel en een beker. Allerlei andere
verpakkingen worden door de leerlingen weer mee naar huis genomen. Deze regel
hebben we ingevoerd om de hoeveelheid afval laag te houden. Enerzijds omdat
leerlingen lang bezig zijn met het verzamelen van het afval, anderzijds omdat
onze container enorm snel vol was.



Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

23-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
02-04-2018
27-04-2018
21-05-2018
16-07-2018

t/m
t/m
t/m

27-10-2017
05-01-2018
02-03-2018

t/m

11-05-2018

t/m

24-08-2018

Koningsdag is in dit schema voorafgaand aan de meivakantie op 27-04-2018
 Vrije dagen (dagdelen)
Er zijn nog andere dagen waarop de kinderen vrijaf hebben en voor de leerkrachten
studiedagen worden gepland.
Vanwege het ingevoerde continurooster zijn deze dagen en uren voor alle groepen
hetzelfde.
De extra vrije dagen/dagdelen in het schooljaar 2017-2018:
Woensdag 8 november:
Vrijdag 22 december:
Maandag 22 januari:
Vrijdag 6 april:
Vrijdag 8 juni:
Vrijdag 13 juli:

08.30
Vanaf
08.30
08.30
08.30
Vanaf

uur – 14.15
12.00 uur
uur – 14.15
uur – 14.15
uur – 14.15
12.00 uur

uur
uur
uur
uur

Studiedag Team
Start Kerstvakantie
Studiedag Team
Studiedag Team
Studiedag Team
Start zomervakantie

Extra vrije dagen voor groep 1a
De ervaring leert ons dat een eerste schooljaar voor groep 1a nogal vermoeiend is. Om
alle nieuwe indrukken de ruimte te geven, krijgen de leerlingen van groep 1a extra vrije
dagen.
Vanaf woensdag 10 januari tot aan de zomervakantie, hebben de leerlingen van groep
1a op woensdag geen school.
3.2 Groepsindeling 2017-2018
We hadden aangegeven dat het door de terugloop van het aantal leerlingen in 20162017 al heel moeilijk was om zes groepen te vormen. In het schooljaar 2017-2018 is dat
zeker niet mogelijk. De terugloop van het aantal leerlingen zet zich verder voort. Het
aantal verhuizingen in onze wijk is de laatste maanden van het afgelopen schooljaar
explosief gestegen. Daarmee hebben we natuurlijk in al onze prognoses geen rekening
kunnen houden.
Uitgaande van een gemiddeld aantal leerlingen van 25 per groep kunnen we nauwelijks
vijf groepen samenstellen. Meer is absoluut niet mogelijk, omdat de financiële middelen
vanuit het rijk daarvoor niet voldoende zijn. We zullen zelfs voor vijf groepen een deel
van onze financiële reserves moeten aanspreken. Daarvoor is goedkeuring gekregen
vanuit onze medezeggenschapsraad en het College van Bestuur van de Stichting
Keender. Door het grote aantal verhuizingen zullen de tekorten naar verwachting nog
verder toenemen.

Na overleg met de medezeggenschapsraad is goedkeuring verleend aan onderstaande
groepsindeling:
Groep Maandag
1-2
Marga

Dinsdag
Marga

Woensdag
Marga

Donderdag
Marga

Vrijdag
Carin

3 -4

Els
Cindy groep 3

Cindy

Els
Cindy

Cindy

Madelon

Marije

Marije groep 4
4-5

Madelon

Marije groep 4

Madelon

‘s middags
Carin
Madelon

6

Willemien

Madelon groep 5
Willemien

Willemien

Willemien

Frans

7-8

Marion

Marion

Ochtend:
Marion groep 8

Marije

Marije

Ochtend
Marije groep 7
Middag
Marije groep 78
Enkele opmerkingen:
- We streven er elk jaar naar niet meer dan twee leerkrachten voor de groep te
plaatsen en dat is ook dit keer weer voor het overgrote deel van de week gelukt.
We kunnen er echter niet aan ontkomen dat in sommige groepen ook een derde
leerkracht werkzaam zal zijn.
- Alle gecombineerde groepen kunnen één dag of één morgen in tweeën worden
gesplitst.
- Door het samenvoegen van de kinderen uit groep 7 en 8 ontstaat op
woensdagmiddag ruimte voor:
Rots en Water training → gericht op het bevorderen van de sociale veiligheid en
het sociale welzijn en het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Marion Pelle, gekwalificeerd trainer, zal dat op zich nemen.
- Marije Sonderen heeft dit schooljaar geen vaste groep. Zij zal werken tot aan de
herfstvakantie en dan een langere periode niet op school zijn vanwege
zwangerschapsverlof. Meerdere wisselingen in een schooljaar voor één groep leek
ons niet de meest ideale oplossing. In haar verlofperiode zal Marije worden
vervangen. Of er één, dan wel twee vervangers komen is nog niet bekend. Wie
dat wordt (of worden) weten we evenmin.
- Ook dit schooljaar kunnen we weer gebruik maken van de diensten van Ineke
Pelle. Zij was jaren lang aan onze school als leerkracht verbonden en ging
vervroegd met pensioen. Sindsdien werkt ze twee dagen per week op vrijwillige
basis op onze school.
- Zoals het er nu naar uitziet gaat in de periode voor de herfstvakantie een derde
jaars PABO student in de groepen 3-4 en 4-5 aan het werk.
- Na de herfstvakantie wordt deze student een zogenaamde LIO-er en is dus
bevoegd om zelfstandig een groep te draaien. Dat geeft ons de mogelijkheid op
donderdag en vrijdag de groepen 3-4 en 4-5 uit elkaar te halen. Daardoor hebben
we gedurende een behoorlijk deel van de week te maken met kleine groepen en
dat komt het onderwijs aan de kinderen ten goede.

-

Speciale taken:
Maandag (om de week) Dinsdag/Donderdag: Directietaken:
Dinsdag:
Directietaken:
Maandag/Dinsdag/Donderdagochtend:
IB-taken:
Donderdagmiddag:
ICT-taken:

Frans de Lange
Els Wielens
Carin Smeenk
Cindy Beunk

3.3 Oudergesprekken/Ouderavonden/Slotfeest

-

Ouder-kind-leerkracht gesprekken
Rapportgesprekken: Enkele jaren geleden hebben we de rapportgesprekken een
andere vorm gegeven. Omdat wij het van belang vinden de kinderen meer bij hun
eigen ontwikkeling te betrekken zijn we enige jaren geleden begonnen met ouderkind-leerkracht gesprekken. We gaan daarbij uit van een tijdsduur van 15
minuten. De ouders kunnen in de week voorafgaand aan de gesprekken de
intekenlijsten op school invullen.
In november gaan de gesprekken voornamelijk over het sociaal-emotioneel
welbevinden. In februari staan voornamelijk de vorderingen op leergebied
centraal.
In het begin kwamen de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 bij de
gesprekken met hun ouders mee naar school
De ervaringen van zowel de leerkrachten als de ouders waren positief. Alleen voor
de kinderen uit groep 1 bleek het nog niet zo zinvol om ze bij de gesprekken te
betrekken.
We hebben daarom besloten dat de kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 bij
beide gesprekken meekomen naar school. De kinderen uit groep 1 zijn bij de
gesprekken niet meer aanwezig.
Het is de laatste jaren voorgekomen dat de ouderavonden voor de leerlingen van
groep 8 naar een andere datum werden verplaatst. Dit in verband met het
schooladvies en de eindadvisering met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Groepen 1 tot en met 8:
November

In week 47, de week van 20 tot en met 24 november.
Deze gesprekken gaan voornamelijk over het sociaalemotioneel welbevinden. De kinderen uit de groepen 2
tot en met 8 zijn bij de gesprekken aanwezig. De
kinderen uit groep 1 komen niet mee.

Groepen 1 tot en met 8:
Februari

In week 8, de week van 19 tot en met 23 februari.
Deze gesprekken gaan voornamelijk over de
vorderingen op leergebied. De kinderen uit de
groepen 2 tot en met 8 zijn bij de gesprekken
aanwezig. De kinderen uit groep 1 komen niet mee.
Het rapport gaat mee op donderdag 15 februari.
De ouders en de leerlingen uit groep 8 krijgen
informatie over de data van deze gesprekken.

Groepen 1 tot en met 8:
Juni

Het laatste rapport gaat mee op donderdag 28 juni.
Bij dat laatste rapport zijn geen oudergesprekken
gepland.
Maar u ontvangt wel een uitnodiging als de leerkracht
een gesprek wenselijk acht. Natuurlijk kan het ook zo
zijn dat u de leerkracht wilt spreken en ook dan wordt
er een afspraak gemaakt.


-

Ouderinformatieavonden
Inloopavond: Op de inloopavond komen de kinderen met belangstellenden
(ouders of andere familie) in de groep om tekst en uitleg over hun dagelijkse werk
op school te geven. Datum: donderdag 7 september van 18.00 - 18.45 uur.

-

Informatieavond per groep: De traditionele informatie avonden per groep zijn
zodanig verspreid dat ouders de mogelijkheid hebben naar meerdere groepen te
gaan.
De
-

indeling is als volgt:
Groep 1-2:
maandag 25 september
Groep 3-4:
dinsdag 19 september
Groep 4-5:
maandag 18 september
Groep 6:
dinsdag 26 september
Groep 7- 8:
woensdag 13 september

Deze avonden zullen allemaal om 19.30 uur beginnen.



-

Kennismakingsavond: Voor de ouders van wie een kind voor het eerst onze
school bezoekt is er een kennismakingsavond. Op maandag 25 september
kunnen zij om 19.30 uur informatie krijgen samen met de ouders van groep 12.
Aansluitend kunnen ze voor andere vragen bij de directie terecht.

-

Jaarvergadering oudervereniging: Onze oudervereniging organiseert elk jaar
een algemene ouderavond. Op deze avond krijgen de ouders informatie over
de uitgevoerde activiteiten, het financiële plaatje en de begroting.
Deze algemene ouderavond wordt gehouden op dinsdag 7 november om
19.30 uur.
Het ligt in de planning aan deze avond een thema te koppelen. De uitnodiging
voor deze avond wordt op onze website www.arienshbg.nl geplaatst of krijgt u
via uw kinderen thuis.

Slotfeest
Team en oudervereniging organiseren al meerdere jaren aan het einde van het
schooljaar een slotfeest voor alle ouders en kinderen. De reacties van de
afgelopen jaren waren zeer positief.
Datum: Zaterdag 23 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur.

3.4 Gymrooster
Op dinsdag- en donderdag krijgen alle leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 gymles
in de sportzaal naast onze school.
Enkele opmerkingen;
- Op dinsdag krijgen de leerlingen uit alle groepen les van onze vakleerkracht
gymnastiek Thijs Aalbers. Op donderdag worden de lessen gegeven door de
groepsleerkrachten. De kinderen uit groep 1-2 krijgen na de herfstvakantie
ook les van onze vakleerkracht.
- De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen douchen na de gymles. Dit
is geen verplichting. Wel is het van belang dat ze een handdoek meenemen
om zich na de gymles op te frissen.
- Als uw kind niet mee kan doen met gymnastiek geeft u dan even een briefje
mee naar school.

-

Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen sportkleren en gymschoenen. De
sportkleding mogen ze alleen bij zich hebben op de dagen dat ze gymles
hebben.

3.5 Adressen/telefoonnummers/mailadressen
 Raad van Toezicht/Bestuur
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender
Dhr. H.L.G.M. Wensink, voorzitter
Dhr. E.H.M. Mühlradt, secretaris
Mevr. M.E.A. Bosch
Dhr. H. Dijkhuis
Dhr. L.P.F.M.C. Leeters
College van Bestuur
vacature
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:

Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen
Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen
053-5723503
info@keender.nl

 School
R.K. Basisschool Dr. Ariëns
Postbus 119, 7480 AC Haaksbergen
Telefoon: 053 – 5722012
E-mailadres: info@arienshbg.nl
Website:
www.arienshbg.nl
 Personeel
Directeur:
Adjunct Directeur:
Leerkrachten:

Dhr. F.J. (Frans) de Lange
Stationsstraat 33, Haaksbergen
Mevr. E.M. (Els) Wielens - Franke
Van Alphenstraat 1, Hengelo
Mevr. W.M. (Willemien) Lohues
Mevr. M.E.M. (Marga) Nibbelink – Vossebeld
Mevr. M. (Marion) Pelle
Mevr. C. (Carin) Smeenk- van der Vegt
Mevr. M. (Marije) Sonderen
Mevr. C. (Cindy) Beunk
Mevr. M. (Madelon) Dirks

Onderw. Onderst.:

Mevr. R. (Ria) Modderkolk

Vakleerkracht :

Dhr. T.W.J. (Thijs) Aalbers

Schoonmaak:

Mevr. I. (Ingrid) Winters
Mevr. I. (Ine) Davenschot

053–5725598
074-2424939
06-42478862
074-3676345
06-30645882
06-53116501
06-23877176
06-22335662
06-57665646

053–5724281

 De Oudervereniging
Hieronder vindt u de namen en de contactgegevens van de leden van het dagelijks
bestuur. In november gaat de samenstelling van het dagelijks bestuur veranderen. Deze
veranderingen worden op de website geplaatst.

Judith Paf
Niels Hammer
Natascha ten Broeke

Voorzitter
053-5740415
Penningmeester 06-18886410
Secretaris
06-20819684

judithpaf@hotmail.com
niels.hammer@gmail.com
nataschatb@outlook.com

Bosboomstraat 7
Jan Vermeerstraat 25
Spoorstraat 61 A

De overige namen en contactgegevens van de bestuursleden van de oudervereniging,
alsmede informatie over de activiteiten kunt u vinden op de website van onze school.
 De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 leden. Drie leden nemen
afscheid. De heer Westendorp die namens de ouder in de MR zitting had en de
personeelsleden mevrouw Elly Hillen en mevrouw Toos Koppelman, die vervroegd met
pensioen zijn gegaan, moeten nog worden vervangen.
- Dhr. R. Ikink
- Vacant
Namens de leerkrachten:
- Vacant
- Vacant
Verder zit de directeur, indien gewenst, met een adviserende stem bij deze raad.
Correspondentieadres: mr@arienshbg.nl
3.6
Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Er is ruime keuze voor wat betreft de aanbieders van buitenschoolse opvang in
Haaksbergen. Te weten: Smallsteps Kinderopvang SKE humanitas, Kinderopvang
Bloesem, Kindcentrum Hofferie. Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat
betreft opvang van hun kind en kunnen dus ook voor een andere aanbieder kiezen dan
de voorgenoemde.
Informatie over buitenschoolse opvang kan worden verkregen door direct contact met de
aanbieders. Hieronder stellen de opvangorganisaties zich aan u voor.

Buitenschoolse opvang Smallsteps Buitenspel
Smallsteps Buitenspel maakt gebruik van het hele clubhuis van voetbalvereniging de Bon
Boys. Dat betekent elke dag voetballen, handballen of de speeltuin in. Binnen kunnen de
kinderen heerlijk spelen, knutselen of ontspannen.
In deze uitdagende, maar veilige omgeving kunnen de kinderen zich stap voor stap
ontwikkelen. Onze goed getrainde pedagogisch medewerkers zorgen elke dag weer voor
leuke sport- en spelactiviteiten.
Kinderen vanaf zes jaar kunnen zich aanmelden voor de kinderraad. Wij horen namelijk
graag wat zij willen doen. De raad vergadert eens in de twee maanden. Dan beslissen we
samen wat we de komende tijd gaan doen en welk nieuw speelgoed daarvoor nodig is.

Wij bieden standaard-, flexibele- en vakantieopvang. Ook voor voorschoolse opvang kunt
u bij ons terecht (op Smallsteps Eigenwijs). Tijdens de vakanties plannen we bijzondere
uitstapjes en activiteiten, omdat de kinderen dan de hele dag bij ons zijn.
Kom maar eens kijken! We leiden je graag rond op de buitenschoolse opvang. Of ga naar
www.bso-buitenspel.nl voor meer informatie.

Buitenschoolse- en voorschoolse opvang van SKH; Van alles te doen!
Zoekt u een BSO voor uw kind?
U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang. Logisch!
Dus zoekt u een veilige plek
- waar genoeg ruimte is om te spelen,
- waar uw kind zich niet verveelt,
- waar genoeg uitdaging is, maar uw kind ook even kan chillen (alleen of met vrienden),
- waar uw kind aandacht krijgt,
- waar creatieve pedagogisch medewerkers steeds weer leuke activiteiten bedenken,
- én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan.
Kinderopvang Humanitas, regio SKE heeft zo’n plek voor uw kind!
Wij bieden
Goede, professionele BSO voor kinderen van 4-13 jaar bij u in de buurt.
BSO
Opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde
plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport,
kunst, enzovoorts.
De BSO van regio SKE is open vanaf 14.15 tot 18.15. eventuele verlenging is mogelijk!
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met locatie manager Nathalie Gribbroek
053-2030260 of via ngribbroek-ske@kinderopvanghumanitas.nl. Of kom gewoon een
keer meespelen, gratis!

Bloesem Kinderopvang BSO
Opvang na schooltijd en in de vakanties in een huiselijke en warme sfeer voor alle
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. We hebben een locatie voor kinderen van 4 jaar
t/m 7 jaar en een locatie voor kinderen van 8 jaar t/m 13 jaar.
Door de leeftijdsgroepen te splitsen kunnen we nog meer inspelen op de behoeftes
passend bij de leeftijd van het kind.
We hebben eigen taxi busjes waarmee de leid(st)ers de kinderen ophalen bij school.
Uitgangspunt van onze bso is vrijheid om te doen waar je zin in hebt!

Een BSO middag wordt gezien als vrije tijd van het kind. Een kind kan ontspannen na
een intensieve schooldag maar kan ook kiezen om aan te sluiten bij een activiteit, te
denken valt aan koken, knutselen, toneel, dansen, samen een spel spelen, voorlezen of
een buitenactiviteit. Voor vrij spel is er meer dan voldoende spelmateriaal aanwezig in de
verschillende speelkamers. Zo kunnen de kinderen kiezen voor de knutselkamer, de
leeskamer, het theater, de tv kamer en de speelkamer met de verschillende hoeken aan
de Irenesingel. Wat betreft de buitenruimte hebben ze ook hier de beschikking over
allerlei tuinkamers. Een klimhoek, een moestuin, een ervaringstuin, een heuse pipo
wagen en een heerlijk grasveld om lekker op te kunnen zitten.
Onze 8+ BSO leent zich bij uitstek om buiten te gaan sporten eventueel bij de
verschillende sport verenigingen, je te verdiepen in techniek, of om er lekker op uit te
trekken in het bos.
Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen! Meer informatie
vindt u op : www.bloesemkinderopvang.nl

“Voel je welkom !”: VSO & BSO Kindcentrum
Hofferie
Kindcentrum Hofferie biedt flexibele voor- en
buitenschoolse opvang, Brem 3 te Haaksbergen.
Samen met de kinderen zorgen wij voor een uitdagende
invulling voor hun vrije tijd, waarop volop mogelijkheden
zijn om te bewegen, te onderzoeken en te ontdekken samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes. Wij werken met thema’s die gelijk lopen aan de programma’s van de
basisscholen. Dit betekent dat aan de hand van een bepaald thema gerichte activiteiten
aan kinderen worden aangeboden. Het themagerichte aanbod sluit aan bij de
pedagogische werkwijzen op de verschillende basisscholen. Het aanbod van thema’s
moet voor kinderen betekenisvol zijn, daarnaast laat het zoveel mogelijk activiteiten aan
bod komen die recht doen aan de verschillende leeftijdsgroepen, het verschil tussen
jongens en meisjes en de diversiteit in cultuur.
Uw kind wordt opgevangen door een professioneel team van pedagogisch
medewerksters in een aansprekende en uitdagende ruimte.
Onze BSO bedient diverse scholen in Haaksbergen.
Ook niet onbelangrijk: u betaalt alleen de uren die u daadwerkelijk afneemt.
De opvang wordt compleet naar uw wens ingericht.
Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u samen met uw kind(eren) van harte uit om onze
buitenschoolse opvang te komen bezoeken.
Wij zijn dagelijks geopend van 7.00 – 18.30 uur.
www.hofferie.nl/ info@hofferie.nl/ 053-3031684

