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Dr. Benthemstraat 54 
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De locaties  

 

           
  

Dr. Benthemstraat 54                                                         Zaanstraat  22  
7514 CM Enschede                                                             7514 CM Enschede 
053 – 4342355                                                                     053-4363322 
 

e-mail:  iok-deglobe@skoe.nl 
web site : www.iok-deglobe.nl 
 

        

 Het team 

 
 
Schoolleiding   Wilmie Kosters  Leerkrachten               Alice van Keulen 
                       Astrid ter Braak 
Intern begeleiders  Sanneke Menger    Bettina  Hardens 
    Tamara ter Weele    Erin Rupert 
          Eszter  Gorzeman 
      
 
          Evelien van Baaden 
Nt2 leerkracht ouders  Marina Frensel     Leentje Busschers 
          Linda Gehring 
Maatschappelijk werkster Sandra knaap     Mandy Pasman 
          Marga van Breukelen 
Conciërge   Lammy Jongsma     Marieke van de Straat
  
          Marloes Grobbink 
Administratie   Leonne Benneker    Petra Huiskes 
          Sanneke Menger 
Coördinator onderbouw Erin Rupert     Sandra Nieuwenhuis 
          Tamara ter Weele 
Coördinator bovenbouw Sandra Nieuwenhuis    Wendy Tiemes 
           
 
 

 

 

 

 

 



De inschrijving op IOK de Globe 

 

Welke kinderen mogen bij ons op school komen?  
- Kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. 
- Kinderen vanaf  4 jaar tot 12 jaar. 
 
Wat moet u doen? 
- U maakt een afspraak voor een intake gesprek. 
 
Wat neemt u mee? 
- Iemand die u helpt met vertalen, als u nog onvoldoende Nederlands of Engels spreekt.   
- Een bewijs van inschrijving. 
- Een paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.  
- Een brief van de belastingdienst of de zorgpas met het persoonsgebonden nummer van uw kind.  
- Een pasfoto. 
 
Tijdens het gesprek  
- U krijgt  informatie en er worden formulieren ingevuld. 
- U kunt een kijkje in de school nemen. 
 
Wat vult u in? 
- Het inschrijfformulier.  
- Een formulier voor toestemming om foto’s van uw kind op de site van school te plaatsen.  
- Een formulier voor toestemming voor advies van een schoolverpleegkundige  of maatschappelijk   
  werker indien nodig. 
- Een formulier waarin u aangeeft naar welke school uw kind na een jaar IOK de Globe gaat. 
- Een formulier voor toestemming voor logopedie. 

 
Wat doet u thuis? 
-U maakt een afspraak met een basisschool. 
-U maakt kennis met de basisschool en u kunt eventueel een voorinschrijving doen.  
-U kiest een basisschool en geeft binnen 3 weken aan ons door welke school u voor uw kind gekozen  
  heeft. 
-U zorgt voor een rugtas, een drinkbeker en een broodtrommel. 
-U zorgt voor gymschoenen, een gymbroek en een t- shirt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe ziet ons onderwijs eruit 
Uw kind wordt naar leeftijd in een groep geplaatst. 
Wij bieden uw kind, afhankelijk van de resultaten, één tot twee jaar onderwijs. 
Uw kind krijgt onderwijs in de Nederlandse taal. 
Elk kind werkt op zijn eigen niveau. 
De vakgebieden zijn;  woordenschat, lezen, rekenen, schrijven, gym, creatieve vorming en muziek.  
 
 
De schoolregels 
- Wij zijn aardig voor elkaar 
- Wij luisteren naar elkaar 
- Samen spelen, samen werken 
- Wij zorgen goed voor alle spullen. 
 
 
 
 
Taallessen voor de ouders 
Elke dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.15 uur kunnen ouders Nederlands leren bij ons op school.  
Zij krijgen les van een nt2 docent. 
 
Het vervoer 
Kinderen uit de Enschede, kunnen met de bus naar school.  
Zij krijgen van de gemeente Enschede een buskaart.  
Deze buskaart is alleen geldig voor de reis van huis naar school en weer terug. 
Voor een buskaart hebben we een pasfoto van uw kind nodig.  
Als uw kind naar een andere school gaat moet de buskaart op school worden ingeleverd.  
 
Als u in Haaksbergen  woont, dan kunt u bij de gemeente Haaksbergen een vergoeding voor het 
vervoer aanvragen. Hierover wordt u bij het intakegesprek geïnformeerd.  
Voor leerlingen die verder van school wonen wordt via de betreffende gemeente taxivervoer 
geregeld. Dit zijn o.a. de gemeenten Borculo, Goor, Losser, Oldenzaal enz.  
 

 
 
Ziekte of afwezigheid 
Als uw kind ziek is, dan moet u voor 9.00 uur de school bellen. 053 - 4342355 
Als er een andere reden is waardoor uw kind niet op school kan komen, dan moet u ook voor 9.00 
uur de school bellen. 
 
Als u een Arabisch sprekende vertaler nodig heeft  
 Elke donderdagmiddag is er een ouder in de school aanwezig waar Arabisch sprekende ouders met 
vragen terecht kunnen. 
 
 
 
 



De schooltijden 
 

 tijd maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
ochtend 08.25 uur vertrek vanaf het station naar school 

 08.30 uur de kinderen gaan naar binnen 

middag 14.15 uur de school gaat uit, kinderen die met de bus gaan, lopen naar het 
station 

 
Vakanties en vrije dagen 
 
Vrije vrijdagen voor de kleuters 
 
22 september 19 januari 8 juni 

13 oktober  16 februari 22 juni 
10 november  16 maart 6  juli 

8 december  13 april 13 juli 
 
Studiedagen (alle kinderen hebben vrij) 
 

11 september 14 november 24 mei 20 juli 
16 oktober 10 april 20 juni ½ dag  

 
Vakantiedagen 
 
Herfstvakantie                  21 oktober t/m 29 oktober Koningsdag 27 april 

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari Meivakantie  28 april t/m 13 mei 

Voorjaarsvakantie            24 februari t/m 4 maart Pinksteren   21 mei 
Goede vrijdag  30 maart Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 

Pasen                2 april   
 
Overblijven 
Om 10.00 uur is er een korte pauze. 
De kinderen drinken en eten een kleine gezonde snack. Meestal fruit. 
Om 12.00 is er een langere pauze. 
De kinderen drinken en eten bijvoorbeeld 2  boterhammen en drinken iets. 
 
 
Gym 
Uw kind heeft twee keer in de week onder schooltijd gym. 
Wij lopen dan naar de gymzaal. 
Uw kind moet dan een tas met gymspullen meenemen. 
 

 
 
 



Verlof 
Het kan voorkomen dat uw kind afwezig moet zijn onder schooltijd.  
Bijvoorbeeld voor een huwelijk, ernstige ziekte van familie, een overlijden of het vieren van een 
religieuze feestdag. 
 
Dit verlof mag:  

- één keer per schooljaar 
- niet langer dan 10 schooldagen  
- niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar  

 

Er mag géén verlof gegeven worden voor:  
- familiebezoek of verblijf in het buitenland  
- vakantie in een periode buiten de schoolvakantie 

- eerder vertrek of latere terugkeer dan de schoolvakantie  
- verlof omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn  

Op school zijn formulieren voor het aanvragen van verlof aanwezig. Het formulier kunt u ophalen bij 
de directie. U dient het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij de directie. Bij 
voorkeur 2 maanden van te voren.  

Voortganggesprekken 
Drie keer per jaar zijn er voortganggesprekken. Er wordt dan gepraat met de leerkracht over hoe het 
met uw kind gaat op school. U krijgt daarvoor een uitnodiging. 
 
Huisbezoek 
Eén keer per jaar komt de leerkracht bij u thuis op bezoek. U krijgt daarvoor een brief.  
 
 
De vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten die wij maken voor uw kind en die niet betaald 
worden door het Ministerie van Onderwijs. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld 
voor feesten, excursies of voor een deel van het schoolreisje. Het bedrag  van de 
vrijwillige ouderbijdrage voor IOK de Globe is 40 euro per leerling per jaar.  
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door omstandigheden het bedrag niet kunt 
betalen. In dat geval  kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
Deze zal samen met u zoeken naar een oplossing.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


