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Een woord vooraf

Welkom op IOK de Globe
Dit document is de schoolgids van IOK de Globe, een centrale opvang in Enschede waar onderwijs gegeven
wordt aan kinderen van 4 tot 12 jaar die nog geen of weinig Nederlands spreken.
De schoolgids bevat belangrijke informatie voor ouders, verzorgers, stagiaires, vrijwilligers, leerkrachten en
andere geïnteresseerden.
Deze informatie is ook terug te vinden op de website.
Naast informatie over praktische zaken zoals schooltijden, vakanties, vrije dagen of de groepsindeling,
kunt u ook lezen hoe we het onderwijs verzorgen voor uw kinderen.
Tijdens het lezen krijgt u een indruk van IOK de Globe.
U bent welkom om bij ons binnen te komen als u vragen heeft.

Bettina Hardens
Directeur IOK de Globe

IOK de Globe
Dr. Benthemstraat 54
7514 CM Enschede
tel. 053-4342355
e-mail: iok-deglobe-dir@skoe.nl
website : www.iokdeglobe.nl
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1. Waar onze school voor staat
Missie, visie en uitgangspunten
IOK de Globe is een centrale opvang in Enschede voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die in
Nederland onderwijs willen volgen.
Onze leerlingen beheersen de Nederlandse taal niet of nog onvoldoende om in het Nederlands onderwijs te
kunnen volgen.
Wij bieden kinderen van 4 tot 12 jaar een basisprogramma Nederlands als tweede taal, zodat zij na
ongeveer een jaar, kunnen deelnemen aan het Nederlandstalige onderwijs op een passende vervolgschool.
Wij bieden expliciet de Nederlandse taal aan en bieden leerlingen een inhaalprogramma voor vakken zoals;
lezen, schrijven, rekenen.
Daarnaast geven we ook bewegingsonderwijs, muziek en creatieve vakken.
We volgen en begeleiden de persoonlijke ontwikkeling van het kind en dragen zorg voor;
-

Het persoonlijk welbevinden om je goed te voelen
Het aansluiten bij de individuele onderwijsbehoefte om goed te kunnen leren
Het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling om goed te kunnen groeien

Ons doel is ons motto: ‘Taalrijk is kansrijk’
Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met;
-

Diversiteit en culturele achtergronden, wij respecteren elkaar en helpen elkaar.

Om kwaliteit te kunnen bieden en te blijven waarborgen volgen wij veranderingen en vernieuwingen die
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het Nt2 onderwijs.
Een goede relatie tussen school, ouders en externen is essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
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2. De identiteit van de school
IOK de Globe ontvangt kinderen uit de hele wereld. Dit betekent dat elk kind zijn eigen achtergrond, cultuur
en geloofsovertuiging met zich meebrengt uit het land van herkomst. Het is fijn om van elkaar te leren en
samen te leven in Nederland. Voor veel kinderen is de Nederlandse cultuur een eerste kennismaking met
een gewoonten en gebruiken die zij nog niet kennen.
Wij proberen onze leerlingen daarom iets te leren over de Nederlandse cultuur, waarin waarden als
vrijheid, gelijkheid, respect, liefde voor elkaar en verantwoordelijkheid centraal staan.
Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij deze normen en waarden in de praktijk brengen en in woord en
daad voorleven. Het betekent ook dat leerlingen gestimuleerd worden om zich open te stellen voor
misschien voor hen nog onbekende waarden en normen.
Al onze kinderen dragen een verleden met zich mee, waarin zich positieve en negatieve gebeurtenissen
hebben voorgedaan. Onze zorg richt zich daarom ook niet alleen op het onderwijs, maar ook op het gebied
van de sociale en emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen eerst rustig kunnen wennen aan
de schoolomgeving. We vinden het belangrijk dat zij leren zichzelf en anderen te accepteren en dat ze leren
om te gaan met kinderen met een andere mening. Het omgaan met gevoelens die hierbij kunnen spelen,
krijgt speciale aandacht.
Voor onze kinderen is een school met een duidelijke structuur, waarin het kind- zijn centraal staat,
belangrijk. Daarom zijn er afspraken en regels, waardoor veilig spelen, werken en leren mogelijk is.
Wij zorgen voor rust in de klas en in de school. De leerkrachten bieden ondersteuning aan bij het
ontwikkelen van ieders eigen identiteit. Leerkrachten zijn voor kinderen een voorbeeld. Het is belangrijk
om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Wij proberen daarom een sfeer te creëren waarin
kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Leerkrachten moeten zich uiteraard ook veilig voelen binnen het
team, ze staan daarom open voor elkaars mening en steunen elkaar.

De besturen
Onze school is in 1992 voortgekomen vanuit een interzuilaire samenwerking bestaande uit;
-

Het Openbaar Onderwijs ‘Consent’
De Vereniging Christelijk Onderwijs ‘VCO’
De Stichting Katholiek onderwijs ‘KOE’

De school valt onder het bestuur van de drie bovengenoemde verenigingen en stichtingen en de gemeente
Enschede.
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Actief burgerschap
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers basiskennis, vaardigheden en een houding die nodig is om een
actieve rol te spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
Er wordt kennis gemaakt met begrippen als; democratie, grond- en mensenrechten, duurzame
ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met
maatschappelijke diversiteit.
Deze kennis wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. Democratisch burgerschap geeft het recht op
een afwijkende mening. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal;
-

Democratie (Democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden.)
Participatie (Inspraak, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving
actief mee te kunnen doen.)
Identiteit (Het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen.) (Bron: SLO)

Wij bereiden kinderen alvast voor op dat wat ze op de basisschool verder leren over burgerschapsvorming.
Actief burgerschap is verbonden met de identiteit en de opdracht van de school. Dit komt op IOK de Globe
o.a. tot uiting in; Het respectvol omgaan met elkaar, het leren samenwerken, iets over hebben voor een
ander, elkaar helpen, een veilige omgeving creëren en in het leren je verantwoordelijk te voelen voor je
eigen gedrag.
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3. De organisatie van het onderwijs
Doelen van ons onderwijs
Op IOK de Globe geven wij kinderen effectief onderwijs dat aansluit bij het individuele niveau waarmee het
kind start.
Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen om een uitstroomniveau te bereiken dat de hoogste kans van
slagen geeft op een passende vervolgschool.
Wij bieden kinderen een goede basis van de Nederlandse taal zodat zij bij doorstroming naar het regulier
onderwijs, Nederlands spreken, lezen en schrijven, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind, na
één jaar expliciet onderwijs in de Nederlandse taal.
Gemiddeld blijft een leerling een heel jaar op IOK de Globe, zodat het hele basisprogramma aangeboden
kan worden. Indien noodzakelijk kan er een verlenging van een periode aangeboden worden tot maximaal
twee jaar. Een kind spreekt de Nederlandse taal pas vloeiend na ongeveer 5 jaar expliciet Nt2 onderwijs en
aandacht voor de taal. Het taalniveau van de leerling is dan vergelijkbaar met een kind dat vanaf de
geboorte opgegroeid is met de Nederlandse taal. Ook op de vervolgschool is het taalproces dus nog niet
voltooid en zal er speciale aandacht en les gegeven moeten worden betreffende de Nederlandse taal.

De Groepen
Wij hanteren leeftijd groepen, leerlingen worden naar leeftijd in een groep geplaatst. Soms wordt een kind
in een andere passende groep geplaatst om bepaalde legitieme redenen. De groepen zijn onderverdeeld in
de onderbouw en de midden- bovenbouwgroepen. Het hele jaar door kunnen leerlingen in een groep
instromen.
Dat betekent dat de groep bestaat uit kinderen die zich bevinden in verschillende Nt2 stadia. Beginnend of
gevorderd. Een groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen.
Midden- en bovenbouw
Er zijn drie groepen met leerlingen: 6 tot 8 jaar, 8 tot 10 jaar en 8 tot 12 jaar. Deze groepen hebben één of
twee vaste leerkrachten.
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Onderbouw
Er zijn twee groepen jongste kleuters van 4 jaar twee groepen met leerlingen van 4 en 5 jaar en één groep
met kleuters van 5 of 6 jaar. Een groep bestaat maximaal uit 12 kinderen.
Soms komt het voor dat een kind van 6 jaar dat nog geen onderwijs in het land van herkomst heeft gevolgd,
in een kleutergroep geplaatst wordt, omdat het beter aansluit bij de ontwikkeling op dat moment.
Verdeling lestijd en benutting verplichte onderwijstijd
De totaal geplande onderwijstijd voor de kleutergroep is: 880 uur
De totaal geplande onderwijstijd voor de bovenbouw is: 940 uur
We hanteren een vijf gelijke dagen- en een continue rooster op onze school.

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
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Stagiaires
Wij bieden studenten van o.a. het ROC, het Saxion of de PABO de gelegenheid om bij ons te komen leren.
Studenten werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en een stagebegeleider vanuit
het team.
Vrijwilligers
Wij maken gebruik van de mogelijkheid om via vrijwilligers 053, helpende handen in te zetten binnen de
school, bijvoorbeeld voor hulp bij ICT en klussen binnen school. Daarnaast zijn er ook mensen vanuit een
participatiebaan werkzaam op onze school.
Leerkrachten
Omdat wij werken in leeftijdsgroepen heeft uw kind een vaste leerkracht. Het kan voorkomen dat
meerdere leerkrachten in één groep op verschillende dagen van de week werken. De leerkrachten
stemmen uiteraard hun manier van werken met de kinderen zoveel mogelijk op elkaar af. Wij streven
ernaar dat de kinderen zich bij alle leerkrachten thuis voelen.
Ziekte
Helaas worden leerkrachten ook wel eens ziek. Wij proberen zo snel mogelijk een geschikte vervanger
te vinden, zodat de lessen voor de kinderen zoveel mogelijk ongestoord door kunnen gaan.
Het is soms moeilijk om geschikte vervangers te vinden. Daarom kan het af en toe nodig zijn om groepen
samen te voegen. In principe worden er geen kinderen naar huis gestuurd in verband met ziekte van
een leerkracht.

4. De zorg voor kinderen
Het school ondersteuningsprofiel
Op IOK de Globe hebben we een
ondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven
dat wij Nt2 onderwijs geven aan nieuwkomers
van 4 tot en met 12 jaar.
Nieuwe leerlingen
Alle scholen in de gemeente Enschede hanteren
de volgende afspraken: Kinderen kunnen worden
toegelaten op de dag van hun vierde verjaardag.
Driejarigen mogen maximaal 10 dagdelen voor hun vierde verjaardag kennismaken in de laatste 2 maanden
voordat ze 4 jaar worden, dit verspreid over 5 hele dagen. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken
van het schooljaar worden toegelaten ná de zomervakantie.

Toelatingscriteria
Uw kind wordt toegelaten op IOK de Globe als het de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst en
daarom het onderwijs op een reguliere basisschool niet kan volgen. Alle kinderen op onze school zijn in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
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Het aannamebeleid op IOK de Globe
Welke kinderen mogen bij ons op school komen?
- Kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
- Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.
Wat moet u doen?
- U maakt een afspraak voor een intakegesprek.
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.
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.
Wij verzoeken ouders na uitleg over vervolgonderwijs, binnen drie weken een passende vervolgschool te
zoeken. U kunt dan alvast kennismaken met de vervolgschool en eventueel een voorinschrijving doen.
Als uw kind naar een andere school gaat, moet u uw kind uitschrijven. Op de nieuwe school moet u uw
kind weer aanmelden. Een leerplichtambtenaar controleert de aan- en afmeldingen.
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen
Als een kind bij ons op school komt, volgen we de ontwikkeling nauwlettend. De eerste periode is er tijd
voor het kind om te wennen aan de nieuwe situatie op school. Na 3 weken wordt het startniveau van de
leerling door middel van toets afname bepaald. Aan de hand van de toets gegevens wordt er een
gepersonaliseerde leerlijn op niveau samengesteld. Het kind werkt met behulp van Nt2 methodes aan het
uitbreiden en aanleren van; woordenschat, luisteren, spreken, lezen, spelling, grammatica, schrijven,
begrijpend lezen en rekenen. Het kind krijgt instructie van de leerkracht en werkt vervolgens individueel in
zijn eigen tempo.
In het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen en toets resultaten bijgehouden in een uitstroomprofiel
waarin de tussen- en einddoelen beschreven staan. De leerkracht legt tevens de resultaten van de sociaal
emotionele ontwikkeling vast, zodat de gehele ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. Samen met de
intern begeleider wordt er gekeken of de doelen behaald zijn.
Er zijn vier toets momenten waarop het kind getoetst wordt. Regelmatig worden de vorderingen
bijgehouden. De doelen kunnen naar aanleiding van de toets gegevens tussentijds worden bijgesteld.
Ouders kunnen het dossier vrijblijvend inzien.
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Hoe informeren wij ouders over de vorderingen van uw kind?
Wij houden ouders en verzorgers op de volgende wijze op de hoogte van de vorderingen van uw kind:
- Drie keer per jaar worden de vorderingen besproken met de leerkracht en ouders of verzorgers.
- Een gesprek op verzoek van de leerkracht of de intern begeleider.
- Een gesprek op verzoek van de ouder of verzorger op afspraak na schooltijd.
- De nieuwsbrief wordt aan de kinderen meegegeven en is op de website te vinden.
Speciale individuele zorg
Het kan voorkomen dat een kind extra begeleiding nodig heeft. Dan verloopt het leren niet zoals gewenst,
zit een kind niet lekker in z’n vel of gedraagt het zich anders dan verwacht. Op die momenten proberen de
leerkrachten samen met u het kind zo goed mogelijk te helpen. Er wordt gekeken hoe het kind het best
geholpen kan worden, eventueel na overleg met de intern begeleider. Er volgt een programma op maat of
er worden vaardigheden aangeleerd met behulp van de interventie methode Kids’ Skills.
De intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de begeleiding van de leerkrachten.
Daarbij hoort een coachende en begeleidende rol. De intern begeleider is ook verantwoordelijk voor de
coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school. De intern begeleider interpreteert de resultaten
van toetsen en bespreekt deze met leerkrachten. Daarnaast begeleidt of coacht ze leerkrachten op het
gebied van de zorg en is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgbeleid van de school.
De orthopedagoog
De taak van de orthopedagoog is, advies geven aan de internbegeleider of leerkracht op het gebied van de
begeleiding van leerlingen. Soms zal de orthopedagoog een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe het best
aangesloten kan worden bij de ontwikkeling van een kind.
De wijkcoach
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt leerlingen en ouders of verzorgers als er zorgen of
problemen zijn op verschillende gebieden. Zij zal in eerste instantie naar u luisteren en met u in gesprek
gaan zodat het probleem helder wordt. Soms overlegt zij ook met leerkrachten of geeft hen advies. Samen
met u en uw kind zoekt zij naar een goede oplossing. Indien nodig, verwijst zij u door naar andere
instanties.
Het zorgteam
Het zorgteam bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werker
en de schoolverpleegkundige. In een zorgoverleg wordt er gesproken over individuele kinderen. Het gaat
dan over de ontwikkeling van het gedrag en de resultaten van de leerlingen als die niet zoals gewenst
verlopen. Het doel van dit gesprek is, het beantwoorden van de hulpvraag van de leerkracht. Leerlingen die
besproken worden in het overleg, komen voort uit de leerling- en groepsbespreking met de intern
begeleider. Als uw kind besproken wordt in het zorgoverleg, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
De schoolverpleegkundige
Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling is belangrijk voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
van de GGD Regio Twente helpen hierbij. De schoolverpleegkundige kijkt één keer per jaar naar de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Er is dan speciale aandacht voor ogen, oren, lengte en gewicht. Als
blijkt dat uw kind extra aandacht nodig heeft, wordt u samen met uw kind door de jeugdarts uitgenodigd.
Zij doet dan aanvullend onderzoek en gaat u in gesprek. Hiervoor geeft u toestemming en vult u een
vragenlijst in. De jeugdarts en de assistente doen de onderzoeken op school.
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De logopedist
Bij ons op school kunnen kinderen voor de spraakontwikkeling ondersteunt worden door een interne
logopedist. Als de ontwikkeling van het articuleren van de Nederlandse uitspraak of de
woordenschatontwikkeling niet goed genoeg tot ontwikkeling komt, dan adviseren wij ouders
ondersteuning van een logopedist.
Zorg voor het jonge kind
Kinderen van 4, 5 of 6 jaar, worden na een korte wenperiode nauwlettend gevolgd in hun ontwikkeling. Op
grond van observaties en toets resultaten krijgt de leerkracht een goed beeld van de leerling en wordt het
programma bijgesteld, zodat het kind op een zo effectief mogelijke manier geholpen kan worden. Als een
kind onvoldoende ontwikkeling laat zien, dan kan advies gevraagd worden aan de intern begeleider. Er
wordt dan in samenspraak met u naar een oplossing gezocht.
Veiligheid
Jaarlijks peilen we het gevoel van veiligheid in en rond de school door ouders, leerlingen en leerkrachten
een vragenlijst te laten invullen omtrent veiligheid. De Arbowet verplicht de school een veilige omgeving te
bieden. Daarom is er een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker heeft als taak het
uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie, het adviseren van de medezeggenschapsraad en het
uitvoeren van taken die voortkomen uit het plan van aanpak. Daarnaast zijn er op onze school 5, Bedrijfs
Hulp Verleners aanwezig.
Deze BHV’ers worden jaarlijks geschoold. Op IOK de Globe worden per schooljaar minimaal 2
ontruimingsoefeningen met de kinderen gehouden.
De schoolregels
Wij willen ervoor zorgdragen dat kinderen zich als autonome individuen ontwikkelen om samen met
anderen uiteindelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.
Een positieve houding naar een ander toe is daarbij essentieel.
Er is respect voor iedereen en we leren om samen te werken.
Voor kinderen is veiligheid, structuur en duidelijkheid belangrijk.
We hebben de regels daarom op de volgende manier opgesteld:
•
•
•
•

Ik help je
Ik speel samen
Ik loop rustig
Ik praat zacht

Daarnaast hanteren wij een stappenplan waarin staat wat er gebeurt als gemaakte afspraken niet worden
nagekomen.
Indien noodzakelijk maken we gebruik van de interventietool Kidz’ Skills, waarmee kinderen gewenst
gedrag geleerd wordt.
Rookvrij schoolterrein
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het
zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook
ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde
omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.
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Wet bescherming persoonsgegevens
Als uitgangspunt hanteren wij de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP). Er wordt toestemming van
ouders gevraagd alvorens vertrouwelijke gegevens van leerlingen aan derden doorgegeven moeten
worden. Ook voor het gebruik van fotomateriaal voor de Facebook pagina, website of andere publicaties,
wordt toestemming van de ouders gevraagd.
Verkeersveiligheid
Alle kinderen uit de gemeente Enschede, die niet op loopafstand van school wonen, mogen met het
openbaar vervoer naar school. Zij ontvangen van de gemeente Enschede daarvoor een busabonnement.
Deze buskaart is alleen geldig voor het traject 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.
Voor kinderen uit o.a. Haaksbergen kunt u bij de eigen gemeente een vergoeding voor het vervoer
aanvragen. Hierover wordt u bij het intakegesprek geïnformeerd. Voor leerlingen die nog verder van school
wonen wordt via de betreffende gemeente taxivervoer geregeld. Dit zijn o.a. de gemeenten Borculo, Goor,
Losser, Oldenzaal enz.
De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het vervoer van het kind
Dagelijks worden de kinderen voor schooltijd bij het busstation door leerkrachten opgehaald en aan het
einde van de dag worden ze naar het busstation gebracht.
Kinderen van 4, 5 en 6 jaar worden door de ouders of verzorgers naar school / station gebracht en gehaald.
Zij mogen niet alleen met de bus!
Als kinderen een bus missen, moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kinderen veilig op school komen.
Indien een kind de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, volgt er een gesprek met ouders en
wordt er samen naar een oplossing gezocht. Het kan zijn dat de directeur besluit dat een kind niet meer
mee kan lopen in de rij. In dat geval zijn ouders verantwoordelijk voor het vervoer van het kind van en naar
school.
Als u uw kind met de auto naar school brengt, is het belangrijk om de parkeerregels in acht te nemen. Het is
verboden om met de auto op het trottoir te staan. Ook mag er niet worden geparkeerd op de
parkeerplaats van Mediant. Tot 9 uur is parkeren gratis en vanaf 9 uur ’s morgens moet u parkeergeld
betalen. Als u een gesprek heeft op school, dan kunt u de auto in een parkeervak achter op het schoolplein
parkeren.
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5. De ouders
Het belang van ouderbetrokkenheid
Op IOK de Globe hechten wij grote waarde aan het betrekken van ouders bij de school.
Wij willen dit op de volgende wijze bereiken:
-

Wij bieden ouders de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen van een gekwalificeerde Nt2
docent. De thematische lessen sluiten aan bij de woorden die de leerlingen aangeboden krijgen.
Deze ouders bezoeken geregeld de onderbouwgroepen en participeren in het onderwijs in de
groep.
Vier keer per jaar is er een kijkochtend op school. Ouders kunnen de les van hun kind dan
bijwonen.
Aansluitend is er een koffieochtend, waar met elkaar gesproken wordt over onderwerpen die
betrekking hebben op school of opvoeding.
Bij vieringen zoals Sinterklaas of het eindejaarsfeest worden ouders uitgenodigd of gevraagd te
helpen.
Aan het einde van het schooljaar worden ouders van de kleuters uitgenodigd om materialen
schoon te maken.
Bij het afscheid van kinderen worden ouders uitgenodigd.
Als ouders vragen hebben, kunnen ze altijd bij een leerkracht of de directie terecht.
Elke donderdagmiddag is er een ouder in de school aanwezig waarbij Arabisch sprekende ouders
met vragen terecht kunnen.
Eén keer per jaar wordt er een oudertevredenheid enquête afgenomen.
Gezinnen kunnen meedoen aan het project Thuistaal en/ of Taalmaatjes.

Wij vinden het belangrijk dat ouders samen met hun kinderen de Nederlandse taal leren. Daarom bieden
we de mogelijkheid om ouders die in Enschede wonen, de Nederlandse taal te leren.
Ouders leren met de methode ‘Logo 3000’ van de NT2 leerkracht, dezelfde woorden die de kinderen ook
leren. De ouders doen tijdens de les, een moment mee in de kleutergroep. Er wordt bijvoorbeeld gezongen,
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woorden worden geoefend, er wordt voorgelezen enz. Op deze manier zijn ouders en kinderen samen
bezig met woordenschat en kunnen zij thuis samen oefenen.
Informatievoorziening voor ouders
Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er in de school gebeurt. Op de volgende wijze willen
wij ouders en verzorgers bereiken:
-

Bij de intake ontvangen ouders mondeling informatie en uitleg over de school.
Elk gezin ontvangt een kalender, informatieboekje, nieuwsbrieven en andere informatie.
Informatie is te vinden op de website www.iok-deglobe.nl en op de facebookpagina.
Drie keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken waarbij de ontwikkeling besproken wordt.
Zorgleerlingen worden besproken met ouders/ verzorgers, intern begeleider en de leerkracht.
Als ouders of verzorgers niet op hetzelfde adres wonen, dan gaan wij ervan uit dat ouders elkaar
van informatie voorzien.
Beide ouders worden gelijktijdig uitgenodigd voor gesprekken over een kind.
Als de communicatie tussen de ouders niet voldoende is, dan volgen er op verzoek gesprekken met
beide partijen.
Eén keer per jaar, bezoekt een leerkracht u thuis voor een huisbezoek. Vaak zullen ook de
vorderingen besproken worden.

Leerling gegevens
De school bewaard van elk kind gegevens in een dossier. Dit dossier bevat de volgende documenten:
-

Gegevens van inschrijving
Gegevens van uitschrijving
Het uitstroomprofiel met gegevens omtrent de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van het kind
Gegevens met daarop personalia van de ouders en de leerlingen.
Leerling gegevens welke door de school 2 jaar bewaard mogen blijven.
Ouders mogen de gegevens over een kind altijd inzien.

Vrijstellingen onderwijs
Alle kinderen zijn volgens het Nederlands Wetboek verplicht om onderwijs te volgen. Als uw kind
vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school.
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent strafbaar als
uw kind niet naar school gaat.
Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling
mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuisblijven. Hiervoor heeft
u geen toestemming nodig van de directie, wel dient u dit te melden bij de leerkracht of directeur. Als uw
kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind
maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Dit kan alleen met speciale toestemming van
de directeur. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
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Klachtenregeling
Het is mogelijk dat er ondanks de inzet van iedereen iets misgaat tussen ouders en school. Het is dan
belangrijk dat er samen naar een goede oplossing gezocht wordt. Het belang van uw zoon of dochter is
hiermee gediend.
Bij problemen of klachten vragen wij u de volgende stappen te zetten:
- Bij kwesties die betrekking hebben op de groep, is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt
- Bij kwesties die betrekking hebben op de school, kunt u een gesprek aanvragen bij de directie van
de school.
Mocht het gesprek met de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u contact
opnemen met de directeur. Deze zal met u de klacht bespreken en trachten alsnog tot een goede oplossing
te komen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan zal de directie u verwijzen naar het
bestuur, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede.
Daar kunt u ook terecht als de klacht de directeur betreft. Gegevens van zowel ons bestuur, de
vertrouwenspersoon als de klachtencommissie vindt u in deze schoolgids. Het reglement van de
klachtencommissie kunt u opvragen bij de directeur van de school.
Rechten en plichten
Tijdens het aanmeldingsgesprek geeft de directeur u informatie over schoolregels en -afspraken. In dit
gesprek wordt u tevens op de hoogte gebracht van het feit dat aanmelding van uw kind op deze school
betekent dat u en uw kind zich houden aan de regels en afspraken die gemaakt zijn.
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 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.
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Inspraak
Kinderen ontwikkelen zich het best als er een goede wisselwerking is tussen ouders, leerkrachten en
leerlingen. Wij gaan daarom uit van een optimale samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerlingen.
Ouders kunnen te allen tijde met vragen, suggesties of ideeën, de school binnen lopen. Elk jaar kunnen
ouders door middel van een enquête, aangeven of ze tevreden zijn met de gang van zake rond om school.
Verzekering
Volgens de risicoaansprakelijkheid van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn de ouders, verzorgers van
basisschoolleerlingen wettelijk aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Wij gaan er dan ook van uit
dat u voor uw kinderen een W.A.P. hebt afgesloten (wettelijke aansprakelijkheid voor personen).
Wanneer ouders, verzorgers voor de school rijden, dan valt de auto altijd onder uw eigen verzekering. Het
is dan ook van het grootste belang dat u een W.A.- (+ eventueel een casco-) verzekering hebt. Ook een
inzittendenverzekering is verplicht. De school is wel verzekerd voor verlies van no-claim. Bij een aanrijding
loopt u het risico dat u een trede zakt in uw bonus / malus. Rijdt u voor school (op verzoek van school) en u
overkomt een ongeval, dan krijgt u hiervoor een vergoeding.
In samenspraak met de ouderraden van de scholen heeft de Stichting KOE een collectieve ongevallen- en
doorlopende reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen bieden de verzekerden dekking voor het
ongevallenrisico gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Het
komen en gaan van en naar school is eveneens meeverzekerd.
De verzekeringen dekken ook (gelimiteerde) kosten m.b.t. bagage tijdens reisjes, uitstapjes en
schoolkampen. Bij geneeskundige kosten is er alleen dekking als aanvulling op bestaande ziektekosten- en
ziekenfondsverzekeringen. Ouders die betrokken zijn bij bovengenoemde activiteiten, vallen onder de
dekking van die verzekering.
Ingeval van schade ontstaat er altijd een getouwtrek tussen verzekeringsmaatschappijen. Vaak zal het er op
neerkomen dat het ‘ongeval’ valt onder het normale risico van de ouders / verzorgers. Dus nogmaals: een
W.A.P.- verzekering voor uw kinderen is van het grootste belang.
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6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
De ontwikkeling van het onderwijs op IOK de Globe staat niet stil. Het is altijd in beweging omdat we
werken in een ‘lerende’ organisatie. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen waarop we willen inspelen. Soms
kunnen onverwachte situaties het proces van ontwikkeling beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om de
ontwikkelingen in goed meetbare stappen uit te voeren.
De afgelopen jaren is de school sterk gegroeid. Ieder nieuw teamlid zal zich moeten verdiepen in de Nt2
ontwikkelingen. Een deel van het team heeft de POST HBO NT2 opleiding gevolgd en nieuwe leerkrachten
hebben het afgelopen jaar de Nt2 opleiding afgerond.
Tijdens de opleiding hebben leerkrachten nieuwe kennis opgedaan van de theorie van de tweede
taalverwerving. Zij zijn erg gemotiveerd om het taalonderwijs te vernieuwen. Dat gaat niet in één keer. We
zullen ons taalonderwijs het komende jaar daarom per onderdeel aanpassen.
Het leerlingvolgsysteem is vernieuwd, bestaande gegevens zijn overgezet in een nieuw ontwikkeld
leerlingvolgsysteem voor Nt2 onderwijs. Voor elke leerling worden de tussendoelen en de einddoelen
vastgesteld. Het kind werkt vervolgens op eigen niveau met Nt2 methodes volgens een gepersonaliseerde
leerlijn.
Activiteiten ter verbetering en ondersteuning van het onderwijs in de school
Het komende jaar zullen we ons onder andere bezig houden met het coachen van leerkrachten op het
gebied van Nt2, het ontwikkelen van de woordenschatmethode en de inzet van software en Chromebooks.
Op dit moment worden de woordenschatlessen gedigitaliseerd en wordt werken met computers waarmee
met passend materiaal gewerkt kan worden geoptimaliseerd. Ook wordt er gewerkt aan het inzetten en
omgaan met de eigen taal van de leerlingen, met name de plaats die de taal kan krijgen binnen de lessen en
17 | P a g i n a

verwerkingen zoals bijvoorbeeld bij een woordenschat les. Daarnaast worden er verwerkingsopdrachten op
niveau bij de woordenschatlessen gemaakt. Voor de lessen voor het mondeling taalgebruik, de klanklessen,
zijn er mooie ondersteunende materialen gemaakt die ingezet worden tijdens het aanbieden van
klanklessen.
Op sociaal emotioneel gebied hebben we voor de midden- en bovenbouw een nieuwe methode bekeken
‘Wereldreizigers’ die we het komende jaar gaan inzetten binnen ons onderwijs. We hebben een training
Kids’ Skills gevolgd waarin is geleerd hoe we op een positieve wijze, kinderen vaardigheden kunnen leren,
zodat zij zich goed kunnen handhaven in sociale situaties.
Deze tools zetten wij in waar nodig, de bevindingen van bovenstaande worden het komende jaar
geëvalueerd.
Samenwerkingsverbanden
De Stichting SWV 23-02 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit
165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 9 scholen voor
speciaal onderwijs. Dit zijn onder andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een
lichamelijke beperking, kinderen met gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die langdurig ziek
zijn. Samen zijn ze binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en
ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen. IOK de Globe is één van de taalscholen in de gemeente
Enschede en omgeving, die onderwijs, waaronder het Nederlands als tweede taal verzorgt, binnen het
SWV2302. De school biedt een speciaal programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die het
Nederlands niet of onvoldoende beheersen.

Passend onderwijs, informatie voor ouders
De school heeft als zodanig een adviserende rol als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning
aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en speelt daarmee in de ogen van het
samenwerkingsverband de meest belangrijke rol in de informatievoorziening aan ouders. Het
samenwerkingsverband 2302 PO heeft een eigen website. Op de website van het ministerie OCW kunnen
ouders en verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend
Onderwijs. (zie adressen H10)
Overige contacten
Samenwerking met andere scholen
Er is met ouders na enkele weken onderwijs, overleg over de vervolgstap die te nemen is na het onderwijs
op IOK de Globe. Ouders maken een keuze voor een vervolgschool zodat er in een vroeg stadium contact
gelegd kan worden met de ontvangende school. Leerlingen van IOK de Globe stromen aan het einde van
het eerste opvangprogramma door naar verschillende basisscholen in Enschede en daarbuiten. De school
heeft goede contacten met basisscholen, scholen voor speciaal (basis)onderwijs en met de Internationale
Schakel Klassen (ISK). Leerkrachten van vervolgscholen wordt de mogelijkheid geboden om het kind te
observeren. Ook kan er kennis genomen worden van de werkwijze die wij hanteren om de woordenschat
uit te breiden. Leerkrachten van de Globe kunnen daarbij informeren en of ondersteuning bieden aan de
leerkracht, zodat de leerling zo optimaal mogelijk het Nederlandstalige onderwijs kan volgen. Eventuele
materialen die het kind op de IOK heeft gebruikt, kunnen meegenomen worden naar de vervolgschool.
Voor kinderen die vanaf groep 5 uitstromen naar de basisschool, wordt de mogelijkheid gegeven om kennis
te maken met methodes van verschillende vakgebieden die gehanteerd worden in het basisonderwijs. Er
vindt altijd een ‘warme overdracht’ plaats.
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7. De resultaten van het onderwijs
Het onderwijsaanbod van IOK de Globe, draagt eraan bij dat 85% van de leerlingen uitstroomt naar het
regulier basisonderwijs. Het komt voor dat kinderen die bij ons starten al onderwijs hebben genoten in land
van herkomst, het komt ook voor dat kinderen nog geen onderwijs gehad hebben. De niveaus bij
binnenkomst zijn zeer uiteenlopend. Bovenbouwleerlingen die het Nederlandse onderwijs volgen, moeten
meer leerstof tot zich nemen in een jaar tijd dan jongere kinderen. Zij krijgen onderwijs, passend bij het
startniveau en de ontwikkeling van het kind.
Na een jaar, in sommige gevallen kan de onderwijstijd uitlopen tot twee jaar, stromen de meeste kinderen
door naar het regulier basisonderwijs. De meeste leerlingen stromen uit in een groep, één jaar onder het
leeftijdsniveau van de leerling. Ook komt het voor dat zij uitstromen in dezelfde leeftijdsgroep vergeleken
met Nederlandse kinderen omdat zij een goede ontwikkeling hebben laten zien en de lesstof op de
vervolgschool kunnen volgen. Het kan ook voorkomen dat de ontwikkeling van een leerling niet naar
verwachting verloopt.
Als er in het zorgoverleg twijfel is of een leerling kan instromen in het regulier basisonderwijs, dan wordt
het kind aangemeld bij de Commissie van Arrangementen, de CVA. De leerkracht en de ouders vullen
hiervoor een vragenlijst in en ondertekenen deze. Naar aanleiding van de inhoud van de vragenlijst doet de
orthopedagoog een observatie en/of een psychologisch onderzoek.
De CVA geeft vervolgens advies over het vervolgonderwijs aan de Commissie van Toelaatbaarheid, de CVT.
Deze commissie beslist uiteindelijk naar welke vorm van onderwijs de leerling zal gaan. Deze
toelaatbaarheidsverklaring is bindend.
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Welke toetsen hanteren we
Op IOK de Globe worden kinderen getoetst op kennis van woordenschat, technisch lezen, spelling, rekenen
en begrijpend lezen.
Woordenschat
- Toets behorende bij de methode woordenschat, na elke thema(passief en actief)
- TAK, Taaltoets Allochtone Kinderen (passief en actief)
- Woorden toets na elk thema, voor kleuters
Technisch lezen
- AVI toetsen, 4 keer per jaar
- DMT
Spelling
- PI dictee, 2 keer per jaar
- Grafemen toets
Rekenen
- NTR rekeninstaptoets inzicht en tempo
- Na elk blok Reken Zeker, methode gebonden toets
- SVT hoofdrekenen
Begrijpend lezen
- Schooltaal, methode gebonden toets
- Lezen over grenzen heen
Luisteren
- Auditieve synthese toets
De vorderingen
Drie keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een gesprek waarbij de vorderingen van uw kind worden
besproken. De kinderen in de kleutergroep krijgen twee keer per jaar een rapport. Behaalde resultaten
worden systematisch binnen het team besproken. U ontvangt een uitnodiging om op school of tijdens een
huisbezoek, de vorderingen met u en uw kind te bespreken.

Het uitstroomprofiel
De vorderingen worden bijgehouden in een uitstroomperspectief. Na drie weken wordt het startniveau van
het kind bepaald en ontstaat er een uitstroomprofiel. In dit document staan de tussen- en einddoelen
beschreven. Tijdens groepsbesprekingen nemen de leerkracht en de intern begeleider dit uitstroomprofiel
door en wordt er bekeken of de tussendoelen behaald zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt er een
handelingsplan opgesteld zodat de doelen alsnog behaald kunnen worden. Als dit niet tot het gewenste
resultaat leidt, dan wordt het kind in het zorgteam besproken of wordt er advies en ondersteuning vanuit
het samenwerkingsverband gevraagd. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.
Uw kind werkt met specifieke nt2 methodes om de doelen te kunnen behalen en elk kind volgt een
gepersonaliseerde leerlijn. Drie keer per jaar worden er toetsen afgenomen en worden de tussendoelen
eventueel bijgesteld naar boven.
Dit document biedt handvatten voor de leerkracht van uw kind en voor vervolgscholen zodat zij rekening
kunnen houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
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Toelating en uitstroom leerlingen
In het onderstaande schema is het groepsverloop en de uitstroom van leerlingen die één jaar onderwijs
hebben gevolgd op IOK de Globe weergegeven.

Schema instroom en uitstroom na één jaar IOK de Globe
4 jaar

kleuters

uitstroom groep 1, 2

5 jaar

kleuters

uitstroom groep 2, 3

6 jaar

kleuters/mb

uitstroom groep 3 of 4

7 jaar

mb

uitstroom groep 4 of 5

8 jaar

mb

uitstroom groep 4 of 5

9 jaar

mb

uitstroom groep 5 of 6

10 jaar

bb

uitstroom groep 7 of 8

11 jaar

bb

uitstroom groep 8 of ISK / VO

12 jaar

bb

uitstroom ISK/ VO

Speciaal (basis)onderwijs
Voor een eventuele plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders en
verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u
op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
Voortgezet onderwijs
Op IOK de Globe zitten kinderen van 12 jaar (soms al 13 jaar) die, gezien hun leeftijd en ontwikkeling,
doorstromen naar de Internationale Schakelklassen ( I.S.K.). Soms wordt er een andere passende vorm van
Voortgezet Onderwijs gevonden.
De overdracht
Als kinderen door hun ouders zijn aangemeld bij een vervolgschool, dan maakt de groepsleerkracht of de
intern begeleider een afspraak met deze vervolgschool. Wij geven de school dan informatie over uw kind.
De ‘warme overdracht’, vindt ongeveer 3 weken voordat de leerling onze school verlaat plaats.
Tijdens dit gesprek wordt het uitstroomprofiel van de leerling besproken. De ontwikkeling van uw kind, de
resultaten en specifieke onderwijsbehoeften en andere informatie worden besproken. Ook wordt er advies
gegeven over de wijze waarop aangesloten kan worden met het lesstofaanbod om de taalontwikkeling en
de woordenschat op de vervolgschool verder te ontwikkelen. De overdracht vindt zoveel mogelijk bij ons in
school plaats.
In de week voordat de leerling naar de vervolgschool gaat, kan het kind, alvast kennis maken met het
onderwijs op die school.
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De kwaliteit van ons onderwijs
Er wordt over de kwaliteit van het onderwijs veel gezegd en geschreven. Zo wordt er vaak alleen naar de
opbrengsten gekeken. Wij vinden echter dat het proces om tot de opbrengst te komen, minstens zo
belangrijk is. Daarom besteden wij aan beide elementen veel aandacht. Een goed proces leidt immers tot
een goed product. In het inspectierapport kunt u lezen dat we daar goed in zijn.
Inspectie van Onderwijs
De inspectie van het onderwijs bewaakt op verschillende manieren de opbrengsten van het onderwijs.
Eens in de vier jaar brengt de inspectie een bezoek aan de school. Aan de hand van deze bezoeken en
gegevens van de school, bewaakt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven de school hun
bevindingen en eventuele verbeterpunten.
In het inspectierapport van 7 september 2016 is het volgende te lezen:
‘Het team van De Globe heeft de onderwijskwaliteit de afgelopen jaren weten vast te houden en op
onderdelen verbeterd’.
‘De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die
zijn gecontroleerd’.
‘IOK de Globe heeft haar kwaliteiten op de meeste onderzochte onderdelen op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement’.
Scholing en ontwikkeling
Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen is het belangrijk dat leerkrachten zich
voortdurend bijscholen en zich oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. Op deze wijze kunnen we ons
onderwijs op hoog niveau houden.
IOK de Globe maakt hiervoor o.a. gebruik van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst en
onderwijsadviseurs van Expertis en van Nt2 specialisten vanuit het LOWAN.
De leerkrachten volgen scholing in teamverband of individueel. Scholing vindt bij voorkeur buiten schooltijd
plaats maar soms onder schooltijd.
Dat zijn studiedagen voor de leerkrachten waarbij uw kind dan een vrije dag heeft.
Zo hebben leerkrachten bijvoorbeeld, de post HBO studie Nt2, de studie ‘Met woorden in de weer’,
Triple P, de cursus Kids’ skills, een cursus co- teaching of een master gevolgd.
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8. Regeling school- en vakantietijden
De schooltijden
De lestijden

ochtend
middag

tijd
08.15 uur
08.30 uur
14.15 uur

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

Vakantiedagen
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
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Verlof
Het kan voorkomen dat een kind afwezig moet zijn door verplichtingen die onder de lestijd vallen.
Dit verlof mag:
- één keer per schooljaar
- niet langer dan 10 schooldagen
- niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar
De directie mag verlof verlenen voor:
- verhuizing (max. 1 dag)
- huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen afhankelijk van de situatie)
- ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur)
- overlijden van familie (1, 2, 3 of 4 dagen afhankelijk van de situatie)
- jubilea van ouders of grootouders (1 dag)
- het vieren van een religieuze feestdag (max. 1 dag per verplichting)
- andere gewichtige omstandigheden ‘bijzonder verlof’ (in overleg met de directeur)
- vakantie buiten de schoolvakanties, door bijzondere werkomstandigheden van de ouders.
U dient hiervoor een verklaring van de werkgever aan de directeur te geven.

Situaties waarvoor géén verlof gegeven mag worden:
- 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.
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Verzuimregeling
Elke dag wordt de aanwezigheid van de kinderen gecontroleerd en eventueel verzuim genoteerd. Aan het
eind van de maand worden de absenties administratief verwerkt. Eventueel onrechtmatig verzuim wordt
gemeld aan de leerplichtambtenaar.
Bij ziekte van een kind moet u de school vóór aanvang van de les op de hoogte brengen .
Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de groepsleerkracht de ouders bellen. Wanneer ouders niet
telefonisch bereikbaar zijn, wordt er een brief gestuurd. Na drie dagen afwezigheid zonder kennisgeving zal
de directie de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen. Deze kan dan passende maatregelen treffen.

Tussen- en buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Op IOK de Globe blijven alle kinderen de hele dag op school. In de ochtend is er een kleine pauze waarin de
kinderen een van huis meegebracht gezond tussendoortje met iets te drinken nuttigen. Tussen de middag
eten zij in de klas een meegebrachte gezonde lunch met iets te drinken.
Daarna kunnen kinderen onder toezicht buitenspelen.
Buitenschoolse opvang
Ouders regelen zelf indien gewenst buitenschoolse opvang.
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Wij geven in overleg met de ouders advies of uw kind lid kan worden van een sportvereniging of club waar
kinderen in contact kunnen komen met Nederlands sprekende kinderen.
Schoolreis
Eén keer per jaar gaan alle leerlingen, onder begeleiding van de leerkrachten een dag op schoolreis.
Aan deze dag zijn kosten verbonden, die betaald worden uit de ouderbijdrage.
We vinden het van groot belang dat alle kinderen mee gaan op reis.
Excursies
Alle groepen nemen onder schooltijd aan diverse excursies deel.
Het betreft hier excursies naar bijvoorbeeld de bibliotheek, de kinderboerderij, het natuurmuseum of de
schouwburg. Soms zijn de excursies gerelateerd aan een thema waaraan gewerkt wordt.
We gaan te voet op excursie of met het openbaar vervoer.
Bibliotheek
Wij bevelen u aan om met uw kind de bibliotheek in uw buurt of woonplaats te bezoeken. Het bekijken en
lezen van boeken bevordert het leesplezier en bevordert de woordenschatontwikkeling. Ook zijn er in de
bibliotheek luisterboeken te leen, welke een goede oefening zijn om in het Nederlands te leren lezen.
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9. Overige zaken
Veiligheidsplan
De school beschikt over een veiligheidsplan waarin informatie verzameld is betreffende de veiligheid in- en
rondom school. Wilt u deze inzien, dan is dit document op te vragen ter inzage bij mevr. B. Hardens.
Protocollen
We hanteren binnen onze school verschillende protocollen;
Protocol Agressie en geweld tussen ouder en school (van de gemeente Enschede)
Alle scholen in Enschede staan het onder geen enkele voorwaarde toe dat medewerkers, leerlingen, ouders
en verzorgers, zich in de school bedreigd voelen.
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Het verrichten van medische handelingen door het personeel van de school is aan regels gebonden.
Protocol Sociale media en internetgebruik
Wij vertrouwen erop dat medewerkers, leerlingen, ouders, verzorgers en andere betrokkenen verantwoord
om gaan met sociale media.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het onderwijs is bij wet verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te voeren. Als wij
op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
mishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. De code is
op verzoek verkrijgbaar bij de school, of het bestuur.
Protocol time out, schorsen en verwijderen
Als leerlingen, teamleden, ouders of kinderen zich niet aan de gedragsregels houden, dan worden er
maatregelen getroffen. Het gaat om maatregelen die in verhouding staan tot het incident. Voor kinderen
hebben de getroffen maatregelen een pedagogische opvoedende functie. Wanneer gedragsregels in
ernstige mate worden overschreden, dan kan het zijn dat er maatregelen genomen worden die verder gaan
dan een pedagogische maatregel. In dat geval treedt het protocol ‘gedrag, time out, schorsing en
verwijdering’ in werking. Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident. Schorsing
is aan de orde bij terugkerend wangedrag van leerling en/of ouders. Schorsing is tevens een aanwijzing
voor ouders, dat bij herhaling een procedure tot verwijdering zal worden gestart. Schorsing kan
plaatsvinden op grond van één incident. In dat geval dient het wel te gaan om een incident waarbij sprake
is van fysiek geweld naar anderen, verbale agressie of andere agressieve uitingen. Verwijdering is een
maatregel bij terugkerend ernstig wangedrag, dusdanig dat het bevoegd gezag concludeert dat de relatie
tussen school en de leerling of de ouders, onherstelbaar verstoord is.Voor de drie maatregelen geldt een
binnen de St. KOE afgesproken protocol.
Daarnaast hanteren we de volgende protocollen:
- Protocol pesten en discriminatie
- Protocol agressie en geweld
- Protocol calamiteiten
- Protocol rouwverwerking
- Protocol ongewenste intimiteiten
- Protocol veilig klimaat
- Protocol brandveiligheid
Alle bovengenoemde protocollen zijn op te vragen bij de directeur van de school.
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Sponsoring
IOK de Globe hanteert met betrekking tot sponsoring de volgende uitgangspunten:
-

-

-

Wij onderschrijven het landelijke ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring’ uit 2009.
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en de
doelstelling van de school.
Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid van de school c.q. het onderwijs in gevaar brengen.
Het primaire onderwijsproces en de continuïteit van het onderwijs mogen niet afhankelijk zijn van
sponsormiddelen. Met andere woorden: ze mogen niet in gevaar komen wanneer sponsormiddelen
wegvallen.
Ouders die klachten hebben m.b.t. sponsoractiviteiten richten zich bij voorkeur tot de directie van
de school. Indien gewenst kunnen klachten ook gericht worden aan de MR of het bestuur van onze
school.
De school levert geen tegenprestatie ten opzichte van de sponsors.

Op dit moment maakt de Globe geen gebruik van sponsoring.

10. Adressen en telefoonnummers
Gemeente Enschede
Afd. jeugd en onderwijs
Tel. 053-481 77 73
Schoolbesturen
Stichting katholiek Onderwijs
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Postbus 646
7500 AP Enschede
Tel. 053-434 94 00
Stichting Consent
M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede
Tel. 053-488 44 44

Leerplichtambtenaar
D. M. O.
Postbus 20
7500 AA Enschede
Tel. 053-481 77 70
Min. Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Tel. 070-412 34 56
DUO
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
Tel. 079-323 23 23
Raad van de Kinderbescherming
Tel. 0546-83 22 00

V.C.O. oost- Nederland
M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede
Tel. 053-430 94 40

Steunpunt Zorg st. KOE
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-434 94 00

Inspectie voor het Onderwijs
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
Tel. 088-669 60 00

Expertis Onderwijsadviseurs
Prins Bernhardplantsoen 204
7551 HT Hengelo
Postbus 762
7550 AT Hengelo
Tel. 074-851 65 16

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie
Tel. 0900 111 31 11
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Commissie van arrangementen (st. KOE)
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-434 94 00
Vluchtelingenwerk
Molenstraat 74
7514 DL Enschede
Tel. 053-433 91 54
Gezondheidszorg
Adviesbureau Pedagogisch Perspectief
(particuliere instelling)
Tel. 06- 53771406
GGD Regio Twente Tel. 053-487 68 88
Jeugdgezondheidsdienst Tel. 0900- 3338889
KlinkR logopedie
Tel. 053 -477 53 83 of 06 417 495

Bureau Jeugdzorg Overijssel Tel. 053-850 63 00
Jarabee Jeugdzorg Twente Tel. 074-265 19 00
Stichting Kindertelefoon Tel. 0800-0432
Stichting regionale instelling voor
jeugdtandverzorging
Tel. 053-430 90 10
7542 GT Enschede
Mediant Geestelijke gezondheidszorg afdeling
jeugd Tel. 053-482 85 00
Opvoedvragen www.loes.nl
Vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten
Mevr. A. van der Ros
Het Stroink 60
Tel. 053-476 64 77

Stichting maatschappelijke Dienstverlening
Enschede en Haaksbergen
Tel. 053-435 33 53
Vertrouwenspersoon voor andere zaken
De heer L. Beukers
p/a Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-434 94 00
Klachten commissie St. KOE
p/a Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-434 94 00

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband 2302 PO heeft een eigen website
www.swv2302.nl
Passend onderwijs
www.passendonderwijs.nl (een website van het ministerie OCW)
www.passendonderwijsenouders.nl
Op de sites kunnen ouders en verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en
over Passend Onderwijs.

