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Voorwoord 

Dit jaar presenteren we voor de tweede keer het   
‘Langewieke informatieboekje’. Dit boekje vervangt de 
schoolkalender. Achter in het boekje vindt u nog wel een 
kwartaalkalender met de vakanties, informatieavonden en 
verjaardagen van de leerkrachten. 

Naast deze afspraken zijn er nog tal van andere data met 
afspraken. Die zijn elke dag actueel te lezen op onze website 
www.delangewieke.nl onder ‘Agenda’.  
Deze maandoverzichten kunt u ook uitprinten. Als de nieuwe 
app Schoolwapps helemaal ingericht is zal de kalender daar te 
vinden zijn. 
Wilt u allen dit informatieboekje een keer goed doorlezen? 
Ook als uw kinderen al langer bij ons op school zitten.  
Er zijn namelijk weer een aantal dingen veranderd het 
afgelopen jaar.  
Het goed doorlezen voorkomt onnodige vragen, opmerkingen 
en misverstanden over en weer. 

In dit informatieboekje staat de belangrijkste praktische 
informatie. Meer informatie vindt u in onze schoolgids die u 
kunt opvragen bij de leerkracht van uw kind. We maken elk 
jaar een nieuwe editie. Deze gids vertelt u alles over het 
onderwijs op ‘De Langewieke’. Veel informatie uit de 
schoolgids is ook terug te vinden op de website. 

 

Tenslotte   

wensen wij u allemaal een 
 hele  fijne vakantie !! 

  

Het  team van De Langewieke   

http://www.delangewieke.nl/


Algemene informatie 

Katholieke basisschool ‘De Langewieke’ wordt sinds 1 januari 
1998 bestuurd door het bestuur van de "Stichting Katholiek 
Onderwijs Twenterand". Dit is een overkoepelend bestuur 
voor 13 basisscholen uit deze regio.  

De dagelijkse leiding is in handen gelegd van de voorzitter van 
het College van Bestuur:  

Mevr. M. Schuurman  (Bestuursbureau SKO Twenterand)  

Dorpstraat 127  

7468 CJ Enter                     

tel.: 0547-385810     

E-mail: info@skot.nl 

Vanzelfsprekend wendt u zich met vragen en opmerkingen 
eerst tot de directie van de school.  

De ouderbetrokkenheid wordt op onze school actief 
georganiseerd. Bijvoorbeeld met de ouderraad, het 
schoolforum en de  medezeggenschapsraad.  

Over het wel en wee van de school wordt met name 
nagedacht binnen de medezeggenschapsraad en het 
schoolforum. Daarnaast is er een zeer actieve ouderraad die 
het team van leerkrachten bijstaat in tal van schoolse en 
buitenschoolse activiteiten. Naast deze raden hebben we ook 
een aantal andere werkgroepen die ieder op hun eigen gebied 
helpen. Bijvoorbeeld de versiercommissie, de 
liturgiewerkgroep en de overblijfcommissie. De klaar-overs 
die elke dag er weer voor zorgen dat iedereen veilig kan 
oversteken noemen we zeker ook. 
  



 

 

  



PERSONEELSLEDEN           

 

Jan Lammers  

Directielid 

info@delangewieke.nl 

tel.: 06-40501294 

 

Nicky Wolthuis  
Directielid 
nickywolthuis@delangewieke.nl 
tel: 06-20928104 

 

Agnes Berends  

Intern begeleider  

agnesberends@delangewieke.nl 

 

Jeanette Sibelt  

Coördinatie onderbouw 

Leerkracht groep 1 

jeanettesibelt@delangewieke.nl 

 

Barbara Linnartz  

Coördinatie bovenbouw 

Leerkracht groep 8 

barbaralinnartz@delangewieke.nl    

 

Martijn Kamphuis  

I.C.T.-coördinator 
martijnkamphuis@delangewieke.nl  
m.kamphuis@skot.nl 
 

  



Melanie van den Berg 
Intern Begeleider 
Leerkracht groep 3 
melanievandenberg@delangewieke.nl 
 

Karlijn Geers 

Coördinatie KWINK 

Leerkracht groep 5 

karlijngeers@delangewieke.nl  

 

Tancha Borst 

Leerkracht groep 2 

tanchaborst@delangewieke.nl 

 

Cindy de Vries  
Cultuur Coördinatie 

Leerkracht groep 4 

cindydevries@delangewieke.nl 
 

Sandra Dijsselhof 

Leerkracht groep 3  
 
sandradijsselhof@delangewieke.nl 
 
Brigit Ramaker  
Leerkracht groep 2 
brigitramaker@delangewieke.nl 
 
Sabrina Mulder 
Coördinatie overblijven  
Leerkracht groep 4 
sabrinamulder@delangewieke.nl 

mailto:tanchaborst@delangewieke.nl


Jolien van Engen   
Leerkracht groep 2 
jolienvanengen@delangewieke.nl 
 
Niels Rodijk 
Coördinatie Techniek 
Leerkracht groep 7  
nielsrodijk@delangewieke.nl 
 
Rozemarijn Marsman 
Leerkracht groep 1 
rozemarijnmarsman@delangewieke.nl 
 
Erik van der Wurff 
Leerkracht groep 6  
erikvanderwurff@delangewieke.nl 
 
Jennie Meesters 
Leerkracht groep 1 
jenniemeesters@delangewieke.nl 
  

Ramon Keupers 
Leerkracht groep 5 en 7 
ramonkeupers@delangewieke.nl 
 
Maike Maathuis 
Leerkracht groep 8 
maikemaathuis@delangewieke.nl 
 
Sanne Hoogeveen 
Leerkracht groep 6 
sannehoogeveen@delangewieke.nl  

mailto:nielsrodijk@delangewieke.nl


René Elzinga 
Leerkracht groep 4  
renéelzinga@delangewieke.nl 
 
 
Marijn Raanhuis 
Leerkracht groep 3  
marijnraanhuis@delangewieke.nl 

 
 
 
Onderwijs ondersteunend personeel 
 
Hans Hofsink    
Conciërge                            
hanshofsink@delangewieke.nl                                                                            
 
Ria Hoorn schoonmaak 
Els Postma schoonmaak 
Yvonne Hendriks schoonmaak 
Corine Prijs schoonmaak 
Annie Nijkamp administratie 
 

 

 

mailto:renéelzinga@delangewieke.nl
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Groepsindeling en leerlingenaantallen 2020-2021 

 
De leerlingen zullen van meerdere leerkrachten les krijgen 
i.v.m. parttime werkende leerkrachten en splitsing van de 
groepen.  
 
Groepen 1: 30 leerlingen 
Jeanette Sibelt / Jennie Meesters / Rozemarijn Marsman 
Groep 2: 47 leerlingen  
Brigit Ramaker / Jolien van Engen / Tancha Borst 
Groep 3: 37 leerlingen  
Sandra Dijsselhof / Melanie van den Berg / Marijn Raanhuis 
Groep 4: 39 leerlingen 
Sabrina Mulder / Cindy de Vries / René Elzinga 
Groep 5: 28 leerlingen  
Karlijn Geers / Ramon Keupers 
Groep 6: 36 leerlingen 
Erik van der Wurff / Sanne Hoogeveen 
Groep 7: 20 leerlingen  
Niels Rodijk / Ramon Keupers 
Groep 8: 28 leerlingen  
Barbara Linnartz / Maike Maathuis 
 
Groep 1, 2, 3, 4 en 6 splitsen we de hele week op in twee 
kleine groepen. Bij groep 5 is ook extra ondersteuning. 
 
Directie, I.B.-er, I.C.T.-er en bouwcoördinatoren zijn 
ambulant volgens het rooster achter in dit informatieboekje. 

 

  



Vakanties 
 
Alle basisscholen in Dedemsvaart hebben bijna altijd tegelijk 
vakantie. Ook is er veel overlap met het voortgezet 
onderwijs. 
De vakanties zijn voor onze school als volgt samengesteld (zie 
ook de kalender achterin dit boekje): 
Herfstvakantie           12/10 t/m 16/10 
Vrijdagmiddag  18/12 
Kerstvakantie            21/12 t/m 01/01  
Voorjaarsvakantie    22/02 t/m 26/02  
Paasvakantie             02/04  en  05/04 
Meivakantie               26/04 t/m 07/05 
Hemelvaart                13/05  en  14/05 
Pinksteren                  24/05  
Zomervakantie          12/07 t/m 20/08  
Studiedagen voor het team plannen die op dit moment zijn 
gepland zijn: woe 9 sept en vrij 20 nov voor het hele team. Di 
2 febr voor de groepen 1 t/m 3. Op deze studiedagen zijn 
alle kinderen vrij van school. 
Dit rooster geldt behoudens goedkeuring door de inspectie 
van onderwijs 
 

Agenda, Fotogalerij, Website en Nieuwsbrief 
In deze kalender staan niet alle afspraken die er zijn. Kijk 
daarom regelmatig op de agenda in van onze website en in 
Schoolwapps. Ook foto’s van uitstapjes zijn op de website te 
zien in de fotogalerij. Hiervoor krijgt u via Schoolwapps 
regelmatig het wachtwoord. Foto’s komen ook regelmatig 
rechtstreeks via Klasbord naar u toe. Naast deze informatie 
ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt 
gebruikt door de directeur, het team van leerkrachten,  
ouderraad, mr of andere instellingen, om rechtstreeks 
informatie aan u door te geven. Via e-mail ontvangt u een 
link voor de nieuwsbrief en hij staat op de website bij 
downloads.  



Schooltijden 
Let op woensdag les tot 12.15 uur!! 
 
Groep 1: 
maandag 08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
dinsdag  08.30 - 11.45  
woensdag 08.30 - 12.15 
donderdag 08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
vrijdag  08.30 - 11.45 
 
groep 2 t/m 4: 
maandag        08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
dinsdag          08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15               
woensdag       08.30 - 12.15 
donderdag      08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15  
vrijdag            08.30 - 11.45 
 
groep 5 t/m 8: 
maandag        08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
dinsdag          08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15                            
woensdag       08.30 - 12.15 
donderdag      08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
vrijdag            08.30 - 11.45 + 13.00 - 15.15 
 

Gymlessen 
Groepen 1 en 2: ma-middag, di-middag of do-middag in de 
speelzaal van de school. 
Groepen 3 t/m 8: deze groepen gymmen allemaal op dinsdag 
in sporthal De Citadel. 
Groepen 3 t/m 5 lopen naar De Citadel, groepen 6 t/m 8 
fietsen. 

   



De Langewieke en haar ouders 

Dit schooljaar is het weer de bedoeling dat er op u een 
beroep wordt gedaan om binnen de school actief deel te 
nemen aan een aantal activiteiten zoals: klaar-overen, 
overblijven, Koningsspelen, sportdag, versiercommissie, 
kriebelmoeders, schoonmaakochtend enz..  
Denkt u alstublieft niet, dat is niets voor mij, maar neem, 
als u tijd kunt vrijmaken, een besluit dat wij zeker zullen 
waarderen; namelijk deelnemen aan de 
ouderparticipatie. 
Aan het begin van het schooljaar sturen we hiervoor een 
digitale “klussenlijst” waarop u kunt aankruisen waar u 
wilt helpen. 
 

Ouderraad 

In grote lijnen bestaat de taak van de ouderraad uit: 
-  contact onderhouden tussen ouders en  school, 
-  het schoolteam assisteren bij de organisatie van de  
    schoolactiviteiten, 
-  het zelf ontplooien van een aantal activiteiten, 
-  mede de ouderparticipatie waarborgen, 
-  het beheren van de oud-papier en kleding pot. 
 

Financiën ouderraad, ouderbijdrage 
Jaarlijkse geeft de ouderraad  aan alle ouders een 
verantwoording van het afgelopen jaar en een begroting 
voor het komende jaar. Als bijlage worden deze 
toegezonden bij één van de nieuwsbrieven. In de 
begroting staan ook de nieuwe contributiebedragen. De 
ouderraad heeft een eigen bankrekening. 
IBAN. nr. NL81RABO 0312 9243 80      
Rabobank Dedemsvaart t.n.v. Ouderraad De Langewieke 



Mevr. Mariet Nijkamp – Spijkers.  
E-mail:  marietnijkamp@ziggo.nl 
U ontvangt van de penningmeester bericht over het door 
u  verschuldigde bedrag. Kinderen die in de loop van het 
schooljaar in groep 1 komen, betalen voor het aantal 
maanden dat zij naar school gaan. 
 

Samenstelling van de ouderraad 
Namens de ouders: 
Annike van der Schaaf, voorzitter    
annikevanderschaaf@gmail.com 
Mariet Nijkamp,  penningmeester 
marietnijkamp@ziggo.nl                                   
Karin v.d. Most                                
Evelien Matton                                  
Jorien van ’t Zand                           
Daniëlle Koolhof                              
Manon Nanning 
Mirjam Groen   
e-mailadres ouderraad: ordelangewieke@skot.nl    

Namens het personeel: 
Juf Jolien en meester Erik 
 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies aan de directeur 
c.q. het algemeen bestuur en/of heeft beslissingsbevoegdheid 
bij belangrijke zaken die de school aangaan. De MR 
vertegenwoordigt een aantal belangen van ouders, 
leerkrachten en kinderen. De MR vergadert elke twee 
maanden. Daarnaast is de oudergeleding van de MR ook 
welkom bij de vergaderingen van het schoolforum.  

Vergadering Medezeggenschapsraad 
Indien u vindt dat bepaalde zaken, betreffende de algemene 

gang van zaken op school in een vergadering van de MR 

besproken zouden dienen te worden,  kunt u hierover contact 



opnemen met één van de leden van de MR. Wij hopen dat u 

van deze gelegenheid gebruik zult maken.  

e-mailadres MR: mr@delangewieke.nl 

Samenstelling van de medezeggenschapsraad: 
Namens de ouders (nemen ook deel aan het schoolforum): 
Arnold de Boer 

Jacco Leehuis 

Vacature voor komende schooljaar 

Namens de leerkrachten: 
Juf Brigit en meester Martijn 

Leden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
SKOT: 
Nicky Wolthuis  nickywolthuis@delangewieke.nl 
 

Schoolforum 

De taak van het schoolforum: 
- klankbord voor de directie: afstemming en opinievorming, 
- ondersteuning bij het contact tussen school, ouders en 
omgeving, 
- iedere vier jaar wordt de ouderenquête  besproken en 
worden actievoorstellen ontwikkeld voor de geledingen, 
- het schoolforum komt ongeveer twee keer per jaar bijeen.  

Samenstelling van het schoolforum: 
Sander Harbers                       
Evelien Matton                          
Marlon van Dorrestein            
Marleen Mantjes   
Het komende schooljaar zal het schoolforum met twee leden 
worden uitgebreid. 
                     

 

 



Overblijfcommissie 

Taak van de overblijfcommissie: 
- het organiseren van het overblijven, 
- inventariseren van de leerlingen die deelnemen, 
- zorgdragen voor voldoende ouders die meedraaien, 
- abonnementen uitschrijven,     
- regelen van strippenkaarten, 
- innen van de geldelijke bijdragen, 
- de dagelijkse gang van zaken kortsluiten met het team. 
 

Kosten voor schooljaar 2020 – 2021:   
Abonnement per dag per jaar: 40 weken x € 1,00 =  € 40,00 
(via formulier)   
Strippenkaart (10x)= € 15,- (kopen in de keuken bij Hans) en 
incidenteel overblijven € 2,- (betalen aan de overblijfmoeder) 
Bankrekening: NL08 RABO 0324 9783 32  t.n.v. 
overblijfcommissie 

 
Samenstelling overblijfcommissie. 
1e aanspreekpunt: 
Charlotte Kerkdijk en Veronique Mecking 
overblijf@delangewieke.nl                    
Penningmeester: Charlotte Kerkdijk en Veronique Mecking 
Diny Kroezen  
Carina Geuke,  
Gina Schreur  
Elly Mensink  
Lianne Haarmeijer 
Namens de leerkrachten: Juf Sabrina  



Klassenouders 

Alle groepen hebben daarnaast eigen klassenouders. Deze 

ouders zijn een eerste aanspreekpunt voor de 

groepsleerkracht bij allerlei groepsactiviteiten zoals excursies, 

ondersteuning in de les, verjaardagen enz.  De klassenouder 

coördineert daarna de ondersteuning met de andere ouders 

van de betreffende groep. Ieder schooljaar worden via de 

“klussenlijst” weer ouders benaderd.  

De klassenouders voor schooljaar 2019-2020 zijn (voor 
zover nu bekend): 
Groep 1: vacature (wordt geregeld tijdens info-avond0 
Groep 2: Hennie Groen en Geke Dijsselhof 
Groep 3: Kim Tuin en Bianca Vos 
Groep 4: Tamara Westenberg en Esther Wiersma   
Groep 5: José Wierbos en José van Zijl       
Groep 6: Sandra Dijsselhof                      
Groep 7: Kim Vogelzang  en Margreet Rooth      
Groep 8: Charlotte Kerkdijk en Hanneke Pijlman      
Contact leerkrachten: Juf Jolien  
 

Klaar-overs 
 
Onze klaar-overs staan in weer en wind voor de veiligheid van 
de kinderen aan de weg. Een kwartier voor aanvang van de 
school staan ze klaar om uw kind veilig over te helpen. Uw 
kind(eren) mogen niet eerder naar school komen! Voor de 
leerlingen en de ouders geldt:     

Er mag niet op het schoolpad gefietst worden, dus 
lopen met je fiets.  
Als u rechtsaf slaat dient u ook te wachten op een 
teken van de klaar-over.  
Het rooster van de klaar-overs wordt gecoördineerd door de 
klaar-overcommissie. 



Contact ouders-school 
 

Informatieavond per groep 
Tijdens deze avond wordt u verteld hoe het in de groep van 
uw kind eraan toegaat.  

Verder geplande ouderavonden 
Groep 1 t/m 8: algemene inloopavond 
Groep 1  extra informatieve ouderavond halverwege het 
schooljaar voor nieuwe ouders 
Groep 8  voortgezet onderwijs avond 
Groep 5 t/m 8: Topondernemers avond 
De verschillende data staan vermeld in de kalender achterin 
dit informatieboekje en natuurlijk op onze website.  
 

Rapportbespreking    
Er is twee keer per jaar voor alle ouders een zgn. 10 minuten-
gesprek. Het eerste gesprek is in november over de 
vorderingen tot dan. Het tweede gesprek is begin maart naar 
aanleiding van het eerste rapport (groep 3 t/m 8). De groepen 
1 en 2 krijgen dan geen rapport, maar er zijn wel gesprekken. 
Aan het begin van het schooljaar vullen alle ouders een 
informatieformulier in. Er is een mogelijkheid dat ouders dit 
mondeling toelichten. Leerkrachten maken dan een afspraak. 
Aan het eind van het schooljaar krijgen alle kinderen (groep 1 
t/m 8) een rapport. Er zijn dan facultatieve gesprekken: op 
aanvraag van ouders of van de leerkracht.  
 

Bezoekjes aan/gesprekjes met leerkrachten  
Na schooltijd een kort babbeltje is altijd mogelijk. U kunt ook 
bellen. Als u belt, dan graag na schooltijd. Als u een wat langer 
gesprek wilt, maakt u eerst een afspraak maken. We kunnen u 
dan wat langer te woord staan. 
 

 
 
 



Ziekte 
Meldt u dit telefonisch  tussen 08.15 - 08.30 uur, tel.nr. 0523-
613309 
Als uw kind wel op school is, maar niet mag deelnemen aan 
gym- en/of zwemlessen, geeft u dan een briefje mee. 

 
Schoolgids 

 
Bijna alle algemene zaken, die op de school betrekking 
hebben staan in de 
schoolgids. Deze gids 
komt ieder jaar uit. U 
kunt deze gids ieder jaar, 
aan het begin van het 
schooljaar, bij één van 
de leerkrachten 
opvragen. Hij staat 
verder ook in actuele 
vorm op onze site.  
 

Schoolplan  
 
Daarnaast is er ook nog een schoolplan. Hierin leggen wij als 
team verantwoording af 
naar de inspectie over wat 
we de komende 4 jaar gaan 
doen. Jaarlijks volgt er een 
evaluatie naar de inspectie. 
Dit plan ligt ter inzage op 
school. Een samenvatting 
van de evaluatie en de 
plannen voor het huidige 
schooljaar staan ook in de 
schoolgids. 
 



Een aantal belangrijke zaken 

Halen en brengen van de kleinsten. 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen door hun ouders naar 
binnen gebracht worden. Kinderen van groep 1 in de klas. 
Kinderen van groep 2 gaan in de loop van het schooljaar 
afscheid nemen in de gang. Wilt u het afscheid wel kort 
houden? Dit met het oog op het aantal kinderen en ouders 
in gang of lokaal, maar vooral omdat een lang afscheid vaak 
erg moeilijk is voor de kinderen. Wilt u zich alstublieft zo min 
mogelijk wenden tot de leerkrachten voor 08.30 uur en voor 
13.00 uur? De kinderen van groep 1  worden ook weer door 
hun ouders uit de klas opgehaald. Ouders wachten dan in de 
gang.  
Bij het halen van de kinderen vooral blijven letten op de ver-
keersveiligheid (zie hoofdstuk klaar-overs).  

 
Wensjes maken 
Bij een verjaardag van vader, moeder, opa of oma (ook bij een 
bruiloft waar het kind naar toe gaat) mag uw kind een wensje 
kleuren. Wilt u dan een paar dagen van te voren een briefje 
meegeven? Dit geldt voor de groepen 1 t/m 6. 

 
Luizenmoeders 
De eerste vrijdag na iedere vakantie gaat een aantal moeders 
de klassen rond om alle kinderen te controleren op hoofdluis 
of neten. Als het nodig is nemen zij contact met u op. Emmy 
van Faassen is coördinator van de ‘luizengroep’. 
Daarnaast vragen wij u de contactpersoon te mailen als u zelf 
bij uw kind hoofdluis constateert. Onze dank. 
Contactpersoon: Barbara Linnartz  
e-mailadres: barbaralinnartz@delangewieke.nl 

 
Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8 
Meisjes: Korte  broek en shirt of gympakje. Jongens: Korte 
broek en shirt.  
Gymschoenen zijn verplicht en ze mogen niet als 



buitenschoenen zijn gebruikt. Namen in kleding en schoenen 
voorkomt kwijtraken! 
Na het gymmen is het voor alle kinderen verplicht zich op te 
frissen! 

 
Logopedie 
Bijna iedere ochtend zijn er logopedisten bij ons op school. Zij 
werken vanuit hun eigen praktijk. Als de leerkracht vragen 
heeft dan is er snel onderling contact. De logopedisten 
houden zich bezig met spraak, taal, stem en luisteren/horen. 
Voor vragen of advies kunt u bij één van de logopedisten of bij 
de leerkracht van de groep terecht. 

 
Fruit en drinken 
In de groepen 1 en 2 wordt ’s morgens de gelegenheid 
gegeven om fruit te eten en iets te drinken. Zet u op de beker 
duidelijk de naam van uw kind door bijvoorbeeld een reepje 
leukoplast erop te plakken. Hier kunt u goed op schrijven. 
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen het meegebrachte 
fruit en drinken nuttigen in de pauze. De pakjes en flessen 
waarin het drinken zit moeten weer worden meegenomen 
naar huis. Dit doen we om onze afvalberg zoveel mogelijk te 
beperken. 

 
Schoolkamp 
Groep 8 gaat in juni op schoolkamp. Een vormend, 
ontspannend en inspannend programma wordt afgewerkt. De 
leerkrachten verzorgen dit in zijn geheel. Voor hand- en 
spandiensten krijgen we hulp van enkele ouders. Omdat er 
ook andere leerkrachten mee gaan op kamp kunnen er die 
dagen wat verschuivingen zijn in de personele bezetting van 
de andere groepen.  

 
 
 
 



Schoolreis 
In samenwerking met de ouderraad wordt elk jaar een 
schoolreis georganiseerd. Voor de groepen 3 tot en met 7 
wordt een schoolreiscommissie gevormd. 
De commissie bestaat uit twee leden van de ouderraad en 
twee leerkrachten. De commissie bepaalt het reisdoel en 
organiseert het gehele gebeuren. De financiële afwerking valt 
onder de verantwoording van de ouderraad. Voor eventuele 
assistentie tijdens de schoolreis zelf wordt  de ouderraad 
benaderd.  De groepen 1,2 hebben deze dag hun schoolfeest. 
Groep 8 heeft op deze dag vrij i.v.m. hun kampdagen. 
 

Kleuterfeest 
De groepen 1 en 2 vieren ieder jaar het kleuterfeest.  Het ene 
jaar is het feest op de speelplaats of in de omgeving van de 
school en het andere jaar op een locatie buiten Dedemsvaart. 
Er worden allerlei activiteiten 
ontwikkeld voor de och-
tendschooltijd en er wordt 
op school gegeten. Ook voor 
de middagschooltijd wordt 
een leuk programma 
samengesteld. Voor 
assistentie bij dit gebeuren 
wordt u via de ‘klussenlijst’ 
benaderd.  
 

Voortgezet Onderwijs 
Voor het maken van een juiste keuze van de school voor 
voortgezet onderwijs wordt mede gebruik gemaakt van toet-
sen. Het meest bepalend blijft de schoolloopbaan van uw 
kind. Wij maken daarnaast gebruik van de Cito-eindtoets 
(cognitief onderzoek) en de NIO-toets (intelligentie 
onderzoek). Beide toetsen zijn verplicht voor alle kinderen. 
Tijdens een groepsouderavond wordt uitleg gegeven over het 
voortgezet onderwijs. Tijdens een teamvergadering wordt een 
advies gevormd. In een gesprek met u en uw kind en de 



leerkracht van de groep zal geprobeerd worden een 
voorlopige keus te maken. Hierbij wordt ook de NIO uitslag 
betrokken. Deze uitslag wordt vergeleken met de keus die 
gemaakt is door het team en zo nodig kan de keus herzien 
worden. In april wordt de Cito eindtoets afgenomen. Bij een 
resultaat veel hoger dan verwacht kan u als ouder om een 
herziening van het advies vragen. De Cito en NIO toets zijn 
niet bindend.  
U kiest met uw kind de school voor voortgezet onderwijs. 
Daarna vult u alle gegevens in op een formulier dat u van de 
groepsleerkracht ontvangt. Dit formulier gaat mee naar 
school en wordt door de leerkracht van groep 8 persoonlijk 
naar de school van uw keuze gebracht. Er is dus een ‘warme’ 
overdracht. 

Verjaardagen leerkrachten 
Enkele dagen voordat de verjaardag van de leerkracht met de 
groep wordt gevierd, krijgt u/uw kind hierover bericht via de 
klassenouder.  
Opmerkingen namens de leerkrachten: 
-  Beperkt u de cadeaus alstublieft. Het gaat om het gebaar. 
-  In de groepen 3 t/m 8 wordt, o.l.v. de klassenouder, in 
overleg met de leerlingen geld ingezameld, om voor de jarige 
leerkracht een cadeau te kopen. 

 
Oud papier, kleding actie en batterijenactie 
In de laatste week van iedere maand staat de container 
woensdag en donderdag  bij de school. Altijd het papier zover 
mogelijk achterin de container stapelen. De opbrengst komt 
ten goede aan de school. 
De kleding, schoenen, dekens, gordijnen enz. kunnen elke dag 
op school worden neergezet in de keuken van ons 
schoolgebouw. 
Deze inzamelingen worden allemaal gecoördineerd door onze 
conciërge Hans Hofsink en de ouderraad. 



Een veilige omgeving 

Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. Wij vinden 
het belangrijk om een veilige omgeving te bieden en om 
kinderen te leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. De 
3 belangrijkste schoolregels, onze parapluregels,  zijn in en om 
het gebouw zichtbaar:  
 

✓ Voor groot en klein zullen we aardig zijn! 
✓ Zelf doe ik het goed; dan ziet een ander hoe het 

moet! 
✓ Onze handen zullen voor de spullen zorgen, dan 

kunnen we ze weer gebruiken morgen!  

Ieder jaar wordt gestart met de Gouden Weken. Deze weken 
staan in het teken van groepsvorming, onze school- en 
klassenregels en sociaal gedrag onderling. Met allerlei 
groepsvormende activiteiten leert de leerkracht de kinderen 
kennen en andersom. De basis voor een goede samenwerking 
wordt gelegd. De toon wordt gezet. We werken proactief aan 
een veilige klas met een fijne en taakgerichte sfeer. Na de 
kerstvakantie besteden we hier opnieuw aandacht aan tijdens 
de Zilveren Weken. 
In iedere klas wordt gewerkt met de methode KWINK voor 
Sociaal Emotioneel Leren. Net als 
de kernvakken taal, rekenen en 
lezen heeft het Sociaal Emotioneel 
Leren een structurele plek en 
invulling op ons lesrooster. 
We bieden kinderen een 
voorspelbare gestructureerde 
leeromgeving met o.a. het dagritme 
zichtbaar in de klas, een planbord, 
een weektaak en een opgeruimd en 
georganiseerd klaslokaal. 
  



Omgangscode school, ouders en leerlingen  
 
Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en 
de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is 
daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de 
schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle 
ouders optimaliseren. Dit is de reden dat we een omgangscode 
hebben opgesteld. Hierin legt de school de wederzijdse 
verwachtingen vast. Ook leerlingen worden betrokken bij deze 
verwachtingen. Door deze code is het voor iedereen helder, wie 
welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders, leerlingen en de 
school kunnen elkaar erop aanspreken. 
De ouders dragen bij de toelating van het kind tot de school deels 
hun opvoedkundige taak over aan de school. Het is van wezenlijk 
belang dat dit in een coöperatieve sfeer plaatsvindt. 
 

Wat mogen ouders van school verwachten? 
▪ De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en 

vertrouwd voelen op school; zorgt voor een goed 
pedagogisch klimaat. 

▪ De school informeert ouders regelmatig over de 
ontwikkeling van hun kind op cognitief, 
sociaal/emotioneel, motorisch en creatief gebied. 

▪ De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om 
leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau, passend bij het 
kind, te laten functioneren. 

▪ De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite 
hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen. 

▪ De school gaat respectvol om met ouders, leerlingen, 
leerkrachten en anderszins bij school betrokkenen. 

▪ De school houdt de regie in handen binnen de 
samenwerking tussen school en externe betrokkenen. 

▪ De school beschermt de privacy van leerlingen en ouders; 
gegevens over thuissituatie, medische informatie, 
gegevens van hulpverlenende instanties worden als 
privacygegevens beschouwd.  



▪ De school werkt met een pestprotocol om het pesten op 
school tot een minimum te beperken. De leraren maken 
tijd vrij voor ouders die vragen hebben; zij maken ouders 
duidelijk hoe en wanneer zij bereikbaar zijn. 

▪ De directeur van de school maakt tijd vrij voor ouders 
die vragen hebben; hij maakt ouders duidelijk hoe en 
wanneer hij/zij bereikbaar is. 

▪ De school zorgt voor een open communicatie. 

De school zorgt voor: 

▪ het jaarlijkse informatieboekje, de schoolgids en de 
nieuwsbrief 

▪ de informatieavonden in alle groepen 
▪ oudergesprekken  
▪ telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is 
▪ een actuele website: www.delangewieke.nl 

 

Wat mag de school van de ouders verwachten? 
▪ De ouders zorgen voor een positieve schoolhouding bij 

hun kind(eren): 
▪ Zij gaan respectvol om en praten met respect over 

leerlingen, team, andere ouders en anderszins bij school 
betrokkenen. 

▪ Zij tonen belangstelling voor het schoolwerk van hun 
kind(eren). 

▪ Zij tonen belangstelling voor school en zijn zoveel mogelijk 
aanwezig op de ouderavonden en rapportbesprekingen 

▪ De ouders geven relevante informatie over hun kind door. 
▪ De ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen de 

leerplicht nakomen. 
▪ De ouders zien erop toe dat hun kinderen op tijd op school 

zijn. 
▪ De ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen 

voldoende uitgerust op school komen. 
▪ De ouders zorgen ervoor dat hun kinderen toegerust zijn 

om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen. 
 

 

http://www.delangewieke.nl/


Wat mag de school van de leerlingen verwachten? 
▪ De school heeft drie hoofdregels. Dit zijn de zgn. 

parapluregels die overal in en om de school hangen.  
▪ Iedere groep maakt daarnaast aan het begin van het jaar 

een tiental afspraken die voor die specifieke groep als 
extra belangrijk wordt ervaren. 

▪ De kinderen houden zich aan de gemaakte afspraken. 
▪ Op school is er ook nog een uitgebreid gedragsprotocol 

over hoe wij omgaan met leerlingen die structurele 
gedragsproblemen vertonen. 

 
Door het opstellen en naleven van deze omgangscode scheppen 
wij een goed pedagogisch klimaat waarbinnen alle betrokkenen 
zich prettig en veilig voelen. Tevens bevorderen en bewaken wij 
de veiligheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn bij school. 

 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 

 
Tel: 0900-11 3 111  
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig 
fysiek en/of geestelijk geweld. 
 

Vertrouwenspersoon van onze school 
 
Agnes Berends 
agnesberends@delangewieke.nl 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 
 

  



 



 


