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De locatie

Dr. Benthemstraat 54
7514 CM Enschede
053 - 4342355
e-mail: iok-deglobe-dir@skoe.nl
website : https://iokdeglobe.nl
Het team
Schoolleiding
Intern begeleiders
Nt2 docent ouders
Wijkcoach
Conciërge
Administratie
Coördinator onderbouw
Coördinator bovenbouw
Logopedist
Vrijwilligers

ICT-er
BHV-ers

Coördinator pestbeleid

Bettina Hardens
Leerkrachten André Scherphof
Sanneke Menger
Eszter Gorzeman
Tamara ter Weele
Evelien van Baaden
Marina Frensel
Leentje Busschers
Maurice Lemsom
Loes Kemerink
Maja Veenstra
Lotte Oude Middendorp
Leonne Benneker
Mandy Hakkers - Pasman
Marieke van de Straat
Marieke van de Straat
Leentje Busschers
Leentje Busscher
Renske Voost
Nienke Rikkerink
Elise Oude Wesselink
Marloes Grobbink
Ozlem Genc
Monique Varkevisser
Marga van Breukelen
Jolanda Ossenkoppele
Meray Barsouma
Nicole Vollenbroek
Evelien van Baaden
Sanneke Menger
Leentje Busschers
Marieke van de Straat
Petra Bol – Huiskes
André Scherphof
Mandy Hakkers
Tamara ter Weele
Tamara ter Weele

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.
- Eventueel een aanmeldformulier voor de jeugdtandarts.
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.
Als uw kind op de IOK gestart is, krijgt uw kind een wenperiode van 3 weken.
Dan wordt er gekeken wat uw kind allemaal al kan en kijken wat het in 1 jaar allemaal nog moet
leren.
Uw kind krijgt dan na 1 jaar Nt2 onderwijs, een goede basis om mee te kunnen doen in het
Nederlandstalige onderwijs.
Wij bieden uw kind, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind, één tot twee jaar onderwijs.
Uw kind krijgt meteen, de hele dag onderwijs in de Nederlandse taal.
De vakgebieden zijn; woordenschat, lezen, rekenen, schrijven, gym, creatieve vorming en muziek.

De schoolregels
•

Ik help je

•

Ik speel samen

•

Ik loop rustig

•

Ik praat zacht

Rookvrij schoolterrein
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van
de leerlingen. ROKEN IS SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID.
Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en medewwerkers belangrijk.
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 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, 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.

Ziekte of afwezigheid
Als uw kind ziek is, dan moet u tussen 9.30 uur en 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. (liever niet mailen)
Als u een Arabisch sprekende vertaler nodig heeft
U kunt bij ons aangeven als u gebruik wilt maken van een Arabisch sprekende ouder waar u met
vragen terecht kunt.
De schooltijden
tijd
08.15 uur
08.30 uur
14.15 uur

aanwezig station
starttijd school
eindtijd school

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
vertrek vanaf het station naar school
de kinderen gaan naar binnen
de school gaat uit, kinderen die met de bus gaan, lopen naar het
station

Vakanties en vrije dagen
Vrije vrijdagen voor de kleuters
17-09-2021
08-10-2021
05-11-2021
26-11-2021
24-12-2021

21-01-2022
04-02-2022
11-03- 2022
25-03- 2022

22-04 -2022
20-05-2022
17-06-2022
08-07-2022

Studiedagen (alle kinderen hebben vrij)
20-09-2021
10-11- 021

17-01-2022
10-02-2022

29-03-2022
21-04-2022

09-06-2022
15-07-2022

Vakantie/feestdagen
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen

18-11-2021
03-12-2021
27-12-2021
21-02-2022
15-04-2022
18-04-2022

t/m
vanaf
t/m
t/m

22-11-2021
12. 00 uur
07-01-2022
25-02-2022

Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

27-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26 en 27-05-2022
06-06-2022
Zomervakantie 16-07-2022 t/m 22-08-2022

Overblijven
Om 10.00 uur is er een korte pauze.
De kinderen drinken en eten een kleine gezonde snack zoals fruit.
Om 12.00 is er een langere pauze.
De kinderen drinken en eten bijvoorbeeld 2 boterhammen.

Gym
Uw kind heeft twee keer in de week onder schooltijd gym.
Wij lopen dan naar de gymzaal.
Uw kind moet een tas met gymspullen meenemen.
Een T-shirt, een korte broek en sportschoenen.
Verlof
Het kan voorkomen dat uw kind afwezig moet zijn onder schooltijd.
Bijvoorbeeld voor een huwelijk, ernstige ziekte van familielid, 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.
Voortgang gesprekken
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.

