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Basisschool de Kerkewei in 2017-2018 

1.    Wie zijn wij? 
 
Jasper Diele (interimdirecteur)  j.diele@konot.nl 
Esther Olde Meule (adjunctdirecteur) e.oldemeule@konot.nl 
Kitty Engelbertink (locatieleider Kerkewei) k.engelbertink@konot.nl
     
Intern Begeleider: Kitty Engelbertink     
 
Groepen 1:  Anne Greven  a.greven@konot.nl 
   Marieke Horsthuis m.horsthuis@konot.nl 
Groep 2:  Ine Diepenmaat i.diepenmaat@konot.nl 

Gemma Oude Nijeweme        
g.oudenijeweme@konot.nl 

Groep 3/5:  Paula Timmers p.timmers@konot.nl 
   Carlijn Stundebeek c.stundebeek@konot.nl 
Groep 4/5:  Sabine Grashof s.grashof@konot.nl 
   Miriam Vos  m.vos@konot.nl 
Groep 6:  Imelda Damink i.damink@konot.nl 
   Gemma Oude Nijeweme 
Groep 7:  Christel Kemna c.kemna@konot.nl 
   Gemma Oude Nijeweme 
Groep 8:  Dennis Kok Kamphuis d.kokkamphuis@konot.nl 

Anne-Marie Warmerdam         
a.warmerdam@konot.nl 

   Kim Masselink k.masselink@konot.nl 
   Mariët Schepers m.scheper@konot.nl 
 
Vakleerkracht muziek:   Gerard Bekkedam 
Administrratief medewerker:  Lidy Schuit 

l.schuit@konot.nl 
Conciërge (samen met Aloysiusschool): Bennie Wolbert 
 
Naast dit jaarkatern bestaat er een schoolgids. Deze is op de website 
te vinden, en op school kan een papieren versie opgehaald worden. 
 

Wij maken onderdeel uit van onderwijsgemeenschap de Kerkuil, 
hieronder vallen de Aloysiusschool in Weerselo en basisschool de 
Kerkewei in Rossum. 

2.    Onderwijs 
 

2.1 Schooltijden en cohort 

 
Groep 1 en 2: 08.30 uur – 14.15 uur van maandag t/m 

donderdag. 
 08.30 uur – 12.15 uur op vrijdag  
Groep 3 t/m 8: 08-30 uur t/m 14.15 uur van maandag t/m 

vrijdag. 
 
Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en 

met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die 
onderwijstijd moet de school de periode 01-10-2017 t/m 30-09-2018 
aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week 
onderwijs gegeven. 
Een school mag maximaal  zeven onderwijsweken hebben van vier 
dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij 
ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd 
door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De 
Medezeggenschapsraad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de 
onderwijstijd. 

mailto:e.oldemeule@konot.nl
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Onderwijstijd per cohort  tot en met het schooljaar 2017 – 2018       

 

Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in 
schooljaar 2017 – 2018       
Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze 
schoolgids en is aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd ter 
instemming. 
We hebben in totaal 12 volledige vakantieweken. 
In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weeknummer 
vermeld. 
 

Schoolweek 
Van:  

Weeknr. Reden 

4 dagen 
tgv vrije dagen 

14 2de paasdag 

13 Goede vrijdag 

17 Koningsdag  

21 2e pinksterdag 

22 Teamdag 

28 Studiedag  

3 dagen 
Tgv vrije 
dagen/vakantie 

7 Rosenmontag en studiedag 

2.2 Gym-, muziek- en biebrooster 
Gymrooster 2017 – 2018 

Tijd Maandag 
Oefeningen 

Dinsdag  
Oefeningen 

Woensdag 
Spel 

Donderdag Vrijdag 
Spel 

08.30u        7        6          7 Rots&water         8 

11.00u       3/5        -          6         4/5 

13.15u         8       4/5         3/5                            

 
Muziekrooster 2017 – 2018 

Tijd Dinsdag Woensdag 

08.30u – 09.15u Groep 7 Groep 5 

09.15u – 10.00u Ondersteunen groep 7 Ondersteunen groep 5 

10.30u – 11.15u Groep 8 Groep 4 

11.15u -  12.00u Groep 8 Ondersteunen groep 4 

12.45u -  13.30u Ondersteunen groep 8 Groep 6 

13.30u -  14.15u Groep 3 Ondersteunen groep 6 

 
Biebrooster 2017-2018 

vrijdagmorgen Groep Tijd  vrijdagmorgen Groep Tijd  

Even weken 8 08.35 u Oneven 
weken 

7 08.35 u 

6 09.00 u 3/5 09.00 u 

4/5 09.25 u   

 

2.3 Vakantierooster 

 

Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober 

Kerstvakantie 23 december 7 januari 

Carnaval 12 februari  

Voorjaarsvakantie 24 februari 4 maart 

Pasen 30 maart 2 april 

Tulp/Mei 27 april 13 mei 

Zomervakantie  21 juli 2 september 

cohort groep 
8 

groep 
7 

groep 
6 

groep 
5 

groep 
4 

groep 
3 

groep 
2 

groep 
1 

10-11 905        

11-12 920 920       

12-13 930 930 930      

13-14 930 930 930 930     

14-15 980 980 980 931 931    

15-16 980 980 980 980 931 931   

16-17 960 960 960 960 960 908 908  

17-18 975 975 975 975 975 975 927 927 

totaal 7580 6675 5755 4776 3797 2814 1835 927 
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2.4 Vrije dagen/studiedagen 
Studiedagen:   Dinsdag 13-02-2018 
   Maandag 09-07-2018 
Teamdag:  vrijdag 01-06-2018 

2.5 Verandering methodes 
Dit schooljaar gaan we beginnen met een nieuwe 
zaakvakkenmethode. We gaan verder met de implementatie van de 
creatieve methode “Laat maar zien”. 
Dit alles sluit aan bij onze visie op toekomstgericht onderwijs. 
Onderzoekend en ontdekkend leren is uitganspunt. 

3.    Kwaliteitszorg 
Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed 
onderwijs. In de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de 
Kerkewei’ een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de 
kwaliteit van ons onderwijs werken.  
Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen 
we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van 
ons onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het 
afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en 
de professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het 
komende jaar op dit vlak gaan doen.  
 

3.1 Resultaten 

3.1.1 Resultaten voor de Cito-Eindtoets 

Jaartal Onze score Voldoende/onvoldoende 

2015 535 Voldoende  

2016 536,9 Voldoende  

2017 534,5 Onvoldoende (0,1 tekort) 

 

3.1.2 Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar hebben we ook weer gewerkt met M5. Een 
methode die zich richt op het signaleren van ongewenst gedrag. We 

proberen zoveel mogelijk de processen zichtbaar te maken zodat we 
aduquaat kunnen handelen. We zetten Rots&Water in en we geven 
lessen mediawijsheid in alle groepen. We willen hierin nauw 
samenwerken met ouders en met de omgeving. 
We werken met de methode “Zien”  om zicht te krijgen op de sociale 
structuren in de groepen en het sociaal welzijn van de kinderen. De 7 
eigenschappen van Stephen Covey gaan we dit schooljaar 
gestructureerd introduceren.  
 

3.1.3 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs 
 

 2015 2016 2017 

VWO 8% 13% 24% 

Havo 29% 34% 16% 

TL 29% 31% 24% 

BBL/KBL 34% 19% 36% 

PrO 0% 3% 0 
Wanneer de leerlingen het basisonderwijs hebben verlaten, dan 
volgen we hun voortgang nog enkele jaren. Daarmee willen we 
monitoren of onze advisering aan het einde van de basisschool klopt. 
De ervaring tot op heden is dat we in 90% van de gevallen zien dat de 
leerlingen twee jaren later nog op het geadviseerde niveau zitten. 

3.2. Handelings- en opbrengstgericht werken 
Onze school werkt handelings en opbrengstgericht. Dat betekent dat 
we de kinderen uitdagen en stimuleren om al hun mogelijkheden zo 
goed mogelijk te ontwikkelen. We volgen de resultaten van de 
verschillende vakgebieden op individueel en groepsniveau en ook de 
sociaal emotionele ontwikkeling wordt gemonitord. We stemmen de 
didactiek en aanpak af op de resultaten. 
In leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en schoolbesprekingen 
houden we zicht op de ontwikkelingen op de verschillende niveaus.  
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3.2.1  Terugblik op afgelopen schooljaar 
In 2016-2017 hadden we op teamniveau de kennismaking met de 7 
gewoonten van Stephen Covey; in 2 studiedagen op OG-niveau in de 
tweede helft van het jaar en maandelijks waren er korte voortgang-
overleggen.  
We werkten met stuurgroepen op gebied van rekenen, taal en 
spelling, lezen en begrijpend lezen.  
We hebben het ouderportaal op de Kerkewei open gezet voor alle 
ouders. Het rapportfolio (i.p.v. het traditionele rapport) is een logisch 
gevolg van het openzetten van het ouderportaal, met eigen inbreng 
kind en ouder. 
Kinderen leren hun eigen doelen te stellen. 
We hebben aandacht besteed aan groep overstijgend werken en 
de groepen 1 t/m 4 met volgden de leergang “onderbouw in actie”. 
Deze leergang leerde ons beter ontwikkelingsgericht te handelen. 
De methode “Laat maar zien” is verder geïmplementeerd. Het 
procesgericht werken kreeg nog beter vorm. Het onderzoekend  en 
ontdekkend leren is goed opgepakt. In 2017-2018 gaan we hier m.b.v. 
externe begeleiding mee verder. 
Kinderen weten hoe ze veilig kunnen bewegen op het internet en ze 
ontwikkelen vaardigheden m.b.t internetgebruik (onderzoekend, 
ontdekkende en kritische houding) middels de mediawijsheid lessen 
en Rots & Water helpt de kinderen om op sociaal emotioneel gebied 
sterk te staan en ook mee te bewegen met hun omgeving.   

3.2.2  Plannen komende schooljaar 
Toekomstgericht onderwijs 

- Onderzoekend en ontdekkend leren, traject met Erik Groot 
Koerkamp en Karin Kotte. Gericht op leerkrachtvaardigheden. 
Meerdere studiemomenten opgenomen in jaarplanning 17-18 

- Implementatie nieuwe zaakvakmethode, gekoppeld aan 
bovenstaand traject 

- Spelend en ontdekkend leren thematisch uitgewerkt in de 
onderbouw in 4 thema’s per 17-18 

- Verdere implementatie “Laat maar zien” 
 

 

Sociale Veiligheid 
- Covey: de 7 Habits gefaseerd aanbieden per 6 weken. Zie 

jaarplanning. Schoolbreed openen en sluiten per Habit. 
Werkgroep is initiatiefnemer. 

- Schoolveiligheidsplan opstellen; directie is initiatiefnemer.            
- Rots & Water lessen verzorgd door eigen trainers samen met 

leerkracht. Studiedag R&W start schooljaar. 
- Mediawijsheid lessen door digicoach on the job (i.s.m. 

leerkracht) 
 
Zicht op ontwikkeling 

- Versterken kindgesprekken in vorm en afstemming. IB volgt 
opleiding “teken je gesprek”. 

- Analyse (cito)toetsen opnieuw onder de loep en krachtig 
koppelen aan didactisch handelen, groepsoverzichten en 
ondersteuningsplannen. 

- Nieuwe opzet ondersteuningsplan goed volgen en bijstellen.  
- In de groepen 1 en 2 gaan we op huisbezoek.  

 
Didactisch Handelen 

- Betekenisvol lesgeven staat centraal en is leidend voor de 
thema’s die we behandelen in de  

 Vakinhoudelijke vergaderingen eens per 6 weken 

 Klassenbezoeken door directie en IB 

 Meet & Eat 2 x per jaar op OG-niveau; 
intervisiemoment leerkrachten parallelgroepen 

 

3.2.3  Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 
Met de invoering van de wet “Passend onderwijs” werken we binnen 
onze stichting nauw samen met het Onderwijs Ondersteunings 
centrum (OOC). Het is belangrijk kinderen met een extra-zorgvraag 
goed in beeld te hebben. Het OOC is binnen ons 
samenwerkingsverband het “loket” waar we alle vragen kunnen 
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neerleggen en de juiste hulp kunnen aanvragen indien we daar 
behoefte aan hebben. 
Kinderen die meer aan kunnen krijgen verdiepingsstof aangeboden en 
kinderen die extra uitleg nodig hebben krijgen verlengde instructie. 

3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) 

3.3.1 Terugblik in schooljaar 2016-2017 
Vanuit de stichting was er weer een breed aanbod van scholing, hier 
hebben alle teamleden gebruik van gemaakt. Het kan dan gaan om 
klassenmanagement, onderbouw in actie, hoogbegaafde kinderen of 
leergang taal of rekenen.  
Kim Masselink volgt de Master SEN opleiding Talentontwikkeling. 
We hebben als team 2 studiedagen rondom de 7 eigenschappen van 
Stephen Covey gevolgd. 
 

3.3.2    Scholing in 2017-2018 
Ook in het schooljaar 2017-2018 zal er door de leerkrachten weer 
volop gebruik gemaakt worden van het professionaliseringsaanbod 
van Konot. Kim Masselink rondt haar opleiding komend schooljaar af 
en Carlijn Stundebeek gaat het eerste jaar in van de opleiding Master 
SEN Gedragsspecialist 
 

4.    Ouders als partner 

4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad 
(OR) en vergaderdata 
De MR bestaat uit leden vanuit de oudergeleding en leden vanuit het 
team. De directie is op uitnodiging ook aanwezig bij de vergaderingen.  
Ouders: 

- Miranda Oude Lashof (voorzitter) 

- Nicol Pross (penningmeester) 

- Arthur Schiphorst (lid) 

 

Teamleden: 
- Paula Timmers (secretaresse) 

- Imelda Damink (lid) 

- Gemma Oude Nijeweme (lid) 

4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
In het afgelopen schooljaar heeft de M.R. 7 keer een vergadering 
belegd. De vergaderingen zijn openbaar. Eén van deze bijeenkomsten 
werd samen met de O.R. gehouden. Naast de standaard onderwerpen 
in elke vergadering, is er dit jaar ook een aantal specifieke zaken aan 
de orde geweest, zoals hieronder omschreven. 
 
September: 
Wijzigingen cao; Financiële bijdrage (opening) nieuwe school; 
Ouderportaal; Communicatie M5 richting ouders; Nieuw rapport in de 
vorm van een rapportfolio; Startgesprekken; Covey. 
November: 
Opening nieuwe school; Begroting MR; Stephen Covey en 
ouderbetrokkenheid; Rapportfolio en ouderportaal. 
Februari: 
Begroting school; Stephen Covey; M5; Leerlingraad. 
Maart:  
Sociale veiligheid; Financiële reserves MR; Rots en water. 
Mei: 
Formatie en urenverantwoording; Sociale veiligheid; Ontruimingsplan. 
Juni: 
Jaarverslag MR; Jaarkatern; Schooljaarplan; Jaarlijkse vergadering 
samen met de OR. 
 
Het instemmen c.q. adviseren van voorgelegde beleidsplannen is van 
groot belang. Het afgelopen schooljaar hebben we weer bij een groot 
aantal plannen positief kunnen adviseren. De M.R. heeft positief 
ingestemd c.q. geadviseerd t.a.v. de volgende voorstellen: 
 
*    De formatie, groepsindeling voor het schooljaar 2017 – 2018. 
*    De begroting 2017 van ‘de Kerkewei’. 
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*    Het jaarkatern 2017 – 2018. 
*    De begroting 2017 van de MR. 
*    Het taakbeleid /functioneren van de MR 
*    Schoolplan / jaarplan. 
*    Jaarkatern. 
Verder vergadert de M.R. over allerlei schoolse zaken, zoals veiligheid 
op ‘de Kerkewei’, schoolregels en aanverwante zaken. 
Indien nodig worden deze tijdens de vergaderingen toegelicht door de 
directrice, Francy Wilthuis, als adviserend lid van de M.R 
Onderwerpen, die alle andere scholen binnen het KONOT aangaan, 
worden gezamenlijk besproken binnen de GMR.  
Via de mail ontvangen we alle stukken van de GMR. Omdat dit veel 
en soms moeilijk te behappen stukken zijn, maken we een verdeling. 
De belangrijkste punten worden dan in de MR vergadering besproken. 
De M.R. en de O.R. onderhouden goede contacten. De notulen van 
de OR vergaderingen worden doorgestuurd naar de MR, die van de 
MR naar de OR. Mochten er zaken zijn, die overlegd moeten worden, 
dan nemen de voorzitters contact met elkaar op en informeren de 
andere leden over eventueel gemaakte afspraken. 
Aan het begin van elk schooljaar is er een gezamenlijke vergadering. 
De voorzitters bepalen samen de agenda voor deze vergadering. 
Vergaderdata 2017-2018: 
20-09-2017 (samen met de Ouderraad); 18-10-2017; 21-11-2017;  
24-01-2018; 28-03-2018; 29-05-2018; 20-06-2018   

4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 
De ouderbijdrage is €27,50 per kind, per jaar. Dit gaat deels op aan 
diverse activiteiten zoals Kers, sportdag en sinterklaas. Een ander 
deel is voor Jeugddriedaagse en schoolreisjes. 

4.4 Communicatie en informatievoorziening  
We communiceren zoveel mogelijk via onze website, mail en de 
nieuwsbrief. Verder hebben we het ouderportaal open staan voor 
inzicht in de opbrengsten en zullen we u op de hoogte houden middels 
de “Parro” app. Natuurlijk zijn we altijd bereid tot een gesprek, ook 
naast de geplande gespreksmomenten. Daarvoor kan een afspraak 
gemaakt worden met leerkracht, IB-er of directie. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en begeleiding van alle 
kinderen. 

5.    Praktische zaken 

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)  
Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van buitenschoolse 
opvang. Dit kan onder andere bij de Knapzak te Rossum.  

5.2 Wijzigingen in de schoolgids 

5.2.1 Sociale Veiligheid 
 
Op de Kerkewei voeren we beleid gericht op sociaal veiligheid. We 
hebben een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende 
interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. We 
werken samen met de verenigingen in het dorp.  Dit is een sociaal 
Veiligheidsplan op schoolniveau vastgelegd.  
U vindt de link voor dit plan op onze website, onder tabblad “Ouders”. 

5.2.2 Contactgegevens SWV 23.02 en 
OnderwijsOndersteuningscentrum  
In deze paragraaf zijn, in aanvulling op het document Schoolgids 
‘2015 – 2019’, paragraaf 2.1.2 ‘Passend onderwijs en leerlingenzorg’, 
de adresgegevens van Samenwerkingsverband 23.02 (SWV 23.02) 
en het Onderwijsondersteuningscentrum (OOC) te vinden. 
 
SWV 23-02 werkt met een decentrale aanpak, de Konotscholen horen 
bij Deelregio Noord Oost Twente (OOC). De contactgegevens van het 
OOC en het SWV 23-02 zijn als volgt: 

- Onderwijs Ondersteunings Centrum  (OOC) 

Lariksstraat 11, 7572 DE  OLDENZAAL 

0541-627010. www.ooc-notwente.nl 

- SWV23.02 

postbus 34, 7480 AA Haaksbergen 

085 047 11 02. info@swv2302.nl  

http://www.ooc-notwente.nl/
mailto:info@swv2302.nl

