
 

 

 

 

Inhoud Jaarkatern 

 
De Willibrord in 2017-2018 ............................................................................. 2 

1. Wie zijn wij? ........................................................................................ 2 

2.    Onderwijs .............................................................................................. 2 

2.1 Schooltijden en cohort ........................................................................ 2 

2.2 Gymrooster ......................................................................................... 3 

2.3 Vakantierooster .................................................................................. 3 

2.4 Vrije dagen/studiedagen ..................................................................... 3 

2.5 Overzicht methodes ............................................................................ 4 

3.    Kwaliteitszorg ....................................................................................... 4 

3.1 Resultaten ........................................................................................... 4 

3.2. Handelings- en opbrengstgericht werken .......................................... 5 

3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) ........................... 5 

4.    Ouders als partner .................................................................................. 5 

4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en 

vergaderdata ............................................................................................. 5 

4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad ................................................... 6 

4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 ..................... 7 

4.4 Communicatie en informatievoorziening ........................................... 7 

5.    Praktische zaken .................................................................................... 7 

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO) ........................................................... 7 

5.2 Wijzigingen in de schoolgids ............................................................. 7 

 

  



2 
 

De Willibrord in 2017-2018 

1. Wie zijn wij? 

Wie werken er?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie:  

Directeur: Lidy Bolscher 

Adjunct-directeur: Inez Heideman 

Locatiecoördinator: Jaap Vollenbroek 

 

Interne begeleiding (IB): 

Clara Limpens, Juul Nijmeijer, Linda Breukers 

 

Vakleerkrachten:  

Muziek: Jet Wassink  

Gym: Cees Schurink   

Engels: Antoinette Gilding-Tussaud op vrijwillige basis.  

 

Digicoach: Frieda uit het Broek 

Administratief medewerker: Lotte Heuvels 

Conciërge: Priscilla Butterhof 

 

Naast dit jaarkatern is er een schoolgids die op de website te vinden is.  

2.    Onderwijs 

2.1 Schooltijden en cohort 

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. 

 

 

Overzicht van de vakanties 2017 – 2018      
 

  van                 tot en met 

Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober 

Kerstvakantie 23 december 7 januari 

Carnaval 12 februari 12 februari  

Voorjaarsvakantie 24 februari 4 maart 

Pasen 30 maart 2 april 

Tulp/Mei 27 april 13 mei 

Pinksteren 21 mei 21mei 

Zomervakantie  21 juli 2 september 

 

 

G
ro

ep
 

B
ez

et
ti

n
g
 

1/2 Marleen Baalhuis   

3/4 Joke Wiegink Jet Wassink 

4/5 Rian Koehorst Pauline Hermelink  

6/7 Jaap Vollenbroek  Eliane Boerkamp 

8 Simone Busscher Nicole Elshoff  
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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 

41 Studiedag  

7  Rosenmontag 

8  Studiedag  

13  Goede vrijdag 

14 Tweede Paasdag 

17  Koningsdag 

21 Tweede Pinksterdag 

 

2.2 Gymrooster 

Alle groepen hebben twee keer per week gym. De kinderen van groep 1/2 

gymmen in hun ondergoed en hebben gymschoenen nodig die op school 

blijven.  

De groepen 1 t/m 4 hebben een keer in de week gym van de vakleerkracht. 

De groepen 5 t/m 8 hebben twee keer in de week gym van de vakleerkracht.  

2.3 Vakantierooster 

Zie 2.1 

2.4 Vrije dagen/studiedagen 

Zie 2.1 

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

10-11 916,75        

11-12 914,75 914,75       

12-13 918,75 918,75 918,75      

13-14 1004,25 913,50 913,50 913,5     

14-15 955 955 955 898 898    

15-16 960 960 960 960 960 910   

16-17 945 945 945 945 945 897,5 897,5  

17-18 960,5 960,5 960,5 960,5 960,5 960,5 913 913 

totaal 7575 6567,5 

 

5652,75 

 

4677 

 

3763,5 

 

2768 

 

1810,5 

 

913 
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2.5 Overzicht methodes 

Vakgebied Naam methode 

Voorbereidend rekenonderwijs  Onderbouwd 

Voorbereidend taalonderwijs  Onderbouwd 

Taal  Taal actief 4 

Spelling Taal actief  4 

Schrijven   Groep 3 en 4: Klinkers  

Groep 5 t/m 8: Pennenstreken  

Aanvankelijk lezen Lijn 3  

Voortgezet technisch lezen  Estafette 

Begrijpend en studerend lezen Leeslink   

Studievaardigheden  Blits 

Rekenen  Wereld in getallen 4 

Aardrijkskunde  Argus Clou aardrijkskunde 

Geschiedenis Argus Clou geschiedenis 

Natuuronderwijs  Natuniek  

Verkeer Klaar over  

De jeugdverkeerskrant  

Tekenen / handvaardigheid Moet je doen 

Muziek Jaarplan muziekdocent 

Lichamelijk oefening Jaarplan lichamelijke opvoeding 

gymdocent 

 

3.    Kwaliteitszorg 

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In 

de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de Willibrord’ 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 

 
 Landelijk 

gemiddel

-de 

School-

resultaat 

Eind-resultaat  

Taal  

Eind-resultaat 

Rekenen 

Beoordeling 

2015 534,8 528,9 Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 

2016 534,7 535,7 Voldoende Voldoende Voldoende 

2017 535,1 532,5 Onvoldoende Onvoldoende  Onvoldoende 

 

3.1.2 Sociaal-Emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en te  

volgen maken we gebruik van de observatielijsten van Zien. 

De grote lijn laat zien dat de betrokkenheid en het welbevinden  

positief wordt ervaren door de leerlingen. 

Ook op onze school zijn er kinderen die niet altijd goed in hun vel zitten. We 

werken met de pestaanpak M5, waardoor we een beter beeld krijgen wat er 

tussen kinderen onderling gebeurt. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen 

eens per maand een les “social media”. 

3.1.3 Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs 

 
Uitstroomgegevens in % 2017 

VWO  3 

HAVO/VWO                      1 

HAVO 2 

TGL        2 

KBL                3 

BBL                   1 

PRO 0 

Totaal 12 
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Het uitstroomniveau van onze leerlingen komt ook na twee jaar overeen met 

de advisering van groep 8. Er zijn minimale verschillen en dit betekent dat de 

advisering van de school een reëel beeld geeft van de werkelijkheid.  

3.2. Handelings- en opbrengstgericht werken 

3.2.1  Terugblik op afgelopen schooljaar 

We hebben ons verder verdiept in het ‘Focus’ traject voor meerdere 

vakgebieden. Om de leerlingen nog meer te betrekken bij hun eigen 

onderwijsproces, werden ook de leerlingen vanaf groep 4, samen met hun 

ouders, uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken.  

De leerkrachten hebben gesprekken gevoerd met de kinderen. De afspraken 

die hieruit voortkwamen, werden door de kinderen in hun logboek genoteerd.  

Daarnaast hebben we ons met het team georiënteerd op de ‘7 habits of highly 

effective people’ van Stephen Covey. 

3.2.2  Plannen komende schooljaar 

De aandacht blijft voor het analyseren en planmatig werken n.a.v. 

toetsgegevens. Met het team hebben we besloten om komend schooljaar te 

starten met het traject “The leader in me”. Hiervoor zijn een studiedag en –

middag gepland voor het hele team en hebben we een zogenaamd 

Lighthouseteam samengesteld. De leerkrachten die het team vormen zijn de 

kartrekkers van het traject en zullen ook ouders informeren over de stand van 

zaken. 

3.2.3  Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Sinds twee schooljaren is er op donderdag voor leerlingen die meer 

uitdaging nodig hebben een bovenschoolse plusgroep van OG ZWeM en OG 

de Tweesprong. Op de locatie van De Veldkamp draaien hier wekelijks 4 

groepen op de ochtend of de middag met leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Voor leerlingen die de einddoelen van groep 8 niet zullen halen bestaat de 

mogelijkheid tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP). In 

een OPP wordt in overleg met intern begeleider en orthopedagoog een 

persoonlijk plan opgesteld met de aangepaste einddoelen voor die leerling. 

Binnen onze OG hebben we sinds afgelopen schooljaar 3 gedragsspecialisten. 

Zij denken en kijken mee, naast de intern begeleiders, als leerkrachten vragen 

hebben over het gedrag van een specifieke leerling of een hele groep. 

3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) 

3.3.1 Terugblik in schooljaar 2016-2017 

 
- Uitbreiden Focus-traject.  

- Professionaliseringsaanbod van Konot. 

- Studiedagen omtrent ‘7 habits of highly effective people’. 

- BHV nascholing. 

3.3.2    Scholing in 2017-2018 

- Professionaliseringsaanbod van Konot. 

- Studiedagen omtrent invoering ‘The leader in me’. 

- BHV nascholing. 

- Eén van de leerkrachten gaat een coachingsopleiding volgen. 

 

4.    Ouders als partner 

4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en 

vergaderdata 

 
MR:  

Voorzitter; Mariël Bosch 

Secretaris; Joyce Veldscholten 

Lid; Marleen Baalhuis 

Lid; Joke Wiegink 

 

MR vergaderingen komend schooljaar;  

Donderdag 28 september. 

Donderdag 14 december begroting. 

Donderdag 22 maart 

Donderdag 7 juni formatie. 

 

De samenstelling van de MR leden blijft voor schooljaar 2017-2018 gelijk. 
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Samenstelling Ouderraad: 

Dhr. Richard Bodde, voorzitter 

Mw. Nancy Nijhuis-oude Oosterik, penningmeester 

Mw. Saskia Hemme, Secretaris 

Dhr. Ronald Bodde, lid 

Mw. Gisa Oude Griep, lid 

Mw. Anouk Bulter, lid 

Mw. Chantal Wiefferink, lid 

Dhr. Randy Oude Engberink, lid 

Lid; vacant  

 

De OR vergadert in het schooljaar 2017 – 2018 op de volgende data  

om 20.00 uur: 

Woensdag 11 oktober 2017                 Woensdag 28 maart 2018 

Woensdag 22 november 2017             Woensdag 6 juni 2018 

Woensdag 24 januari 2018                      

 

4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

 
Jaarverslag MR Willibrordschool Noord Deurningen 2016-2017. 

 

De eerste MR vergadering vond plaats op donderdag 29 september 2016.  

Hierin werd nog even teruggekomen op de ouderavond van 13 september 

2016. Andere opzet, normaal begint de OR, dit was nu veranderd, de mensen 

konden in de klassen  komen van 19.00-20.00 uur, koffie stond klaar en men 

kon info vragen bij de OR die in de gang stond opgesteld. De opkomst was 

dit jaar niet echt hoog. Misschien een keer een andere opzet. Hier gaat het 

team nog verder over overleggen. 

 

Jaarplan en jaarbegroting zijn vastgesteld.   

 

Evaluatie M5: Er worden dingen gemeld, Lidy is in de groepen geweest om 

aan te geven wat er wel en niet goed ging en om aan te geven wat er moet 

gebeuren.  

 

Kamp groep 8: helemaal goed verlopen, het is verplaatst naar begin van het 

jaar.  

 

Er is een facebookpagina aangemaakt van de Willibrordschool. 

 

MR vergadering van donderdag 13 december 2016. 

We hebben van Lidy uitleg gekregen over de begroting. Deze was duidelijk. 

De begroting is door de MR goedgekeurd. 

 

MR vergadering van donderdag 9 maart 2017. 

Cursus MR Oldenzaal: Joke en Marleen vonden het wel interessant, alleen 

teveel voor 1 keer, optie 2 keer een cursus. De cursus was van 19.00 uur tot 

22.00 uur. Leek lang maar was snel voorbij. Ze zijn nu weer helemaal bij. 

Goede uitleg.  

 

10 minuten gesprekken; in november en februari. Bij de tweede keer mochten 

de kinderen van groep 4 ook mee. Leraren zijn blij dat de kinderen meegaan, 

want nu komt het heel anders over op het kind. Heel positief. 

 

Kerst: Kerstmarkt heel leuk. Ontbijt de volgende ochtend, iedereen had ook 

een doos meegenomen. Iedereen was heel blij en tevreden met de doos. 

  

 

Focus: dit is afgesloten en wordt gebruikt bij het opstellen van 

groepsplannen. 

 

MR vergadering van donderdag 8 juni 2017. 

Formatie (toelichting Lidy); akkoord bevonden door Mariël en Joyce. 

 

Studiedag 24-05-2017; The Leader in me. 100% overeenstemming in het 

team.  

 

M5; Er komt een beknopt handboek voor de leraren.  

In je sas met je klas traject, preventief in een aantal groepen.  

 

Schoolgids; opgesteld voor 4 jaar, geen verandering. 
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4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 

 
Ouderbijdrage, kosten schoolreisje en kamp groep 8 

Diverse activiteiten, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsdag en de 

schoolreisjes brengen kosten met zich mee. 

Deze worden niet betaald door de overheid of het bestuur. De ouderraad heeft 

hiervoor zelf inkomsten nodig en verkrijgt deze hoofdzakelijk middels de 

ouderbijdrage. 

Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 

Voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt de bijdrage per kind: 

·         Groep 1 t/m 8: € 20,00 voor het gehele schooljaar 

·         Voor instromende kinderen van groep 1 t/m 8: 

Bij instroom voor 31-12-2015 € 20,00 

Bij instroom tussen 01-01-2016 t/m einde schooljaar € 10,00. 

  

Kamp groep 8: 

De bijdrage voor het kamp van groep 8 wordt afzonderlijk in rekening 

gebracht. Hierover krijgt u t.z.t. bericht.  

4.4 Communicatie en informatievoorziening  

 
Voor meer informatie zie schoolgids op onze site.  

www.wiboschool.nl  

5.    Praktische zaken 

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)  

 
Onze school heeft contact met:  

KDV De Mare 
Categorie:  Kinderopvang en Peuterspeelgroep 

Adres: Nieuwewemestraat 3 

Postcode en Plaats: 7591 PC Denekamp 

Telefoonnummer: 06 – 38 77 07 71 

E-mailadres: mare@kindercentrum.nl 

 

Voor alle duidelijkheid, ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) 

dienen alles zelf te regelen met de kinderopvang en de belasting (om de 

maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen 

maken van bovengenoemde KDV, maar van een andere organisatie, dan bent 

u daar geheel vrij in. 

5.2 Wijzigingen in de schoolgids 

5.2.1 Sociale Veiligheid 

Op de Willibrord voeren we beleid gericht op sociale veiligheid. We hebben 

een schoolbrede preventieve aanpak, met samenhangende interventies die een 

sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. Dit is een sociaal 

Veiligheidsplan op schoolniveau vastgelegd.  

http://www.wiboschool.nl/Portals/26/Konot%20Veiligheidsplan%20Willibro

rd.pdf?ver=2017-07-12-095703-860 

  

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.wiboschool.nl/
mailto:mare@kindercentrum.nl
http://www.wiboschool.nl/Portals/26/Konot%20Veiligheidsplan%20Willibrord.pdf?ver=2017-07-12-095703-860
http://www.wiboschool.nl/Portals/26/Konot%20Veiligheidsplan%20Willibrord.pdf?ver=2017-07-12-095703-860
http://www.ooc-notwente.nl/
mailto:info@swv2302.nl
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