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AD RE SS EN

ADRES
Montessoribasisschool Het Zeggelt
Dr. Benthemstraat 14

Meeuwenstraat 4

7514 CM Enschede

7523 XV Enschede

Tel. 053 - 435 86 82

Tel: 053- 433 82 25

E-mailadres:

Website:

directie@hetzeggelt.nl

www.hetzeggelt.nl

administratie@hetzeggelt.nl
ib@hetzeggelt.nl
Teamleden (te bereiken op school, mobiel nummer voor noodgevallen)
Directeur (beide vestigingen):
Antoinette Schildkamp

Dr.W.H. Nolensstraat 3

7522 AX Enschede

06-31976099

7553 EZ Hengelo

06-26310704

7542 PD Enschede

053 -4769849

7553 LG Hengelo

06-44311440

Vestigingsleider (beide vestigingen):
Marjan Peters

Groenhofstraat 62

Intern begeleider Dr. Benthemstraat:
Annemiek Pouwels

Holzikweg 50

Intern begeleider Meeuwenstraat::
Nienke Stoker

Parallelweg LS 32

Klassenassistent ten behoeve van extra leerhulp: Joke Brantjes
Vakleerkracht gymnastiek: Bernadet Grundel
Vakleerkracht muziek: Akke Meuris
Administratie: Turkan Aykur
Conciërge: Angelique Straatman

GROEPSVERDELING
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VERDELING GROEPSLEERKRACHTEN
ONDERBOUW (1/2)

MIDDENBOUW (3/4/5)

BOVENBOUW (6/7/8)

LOCATIE BENTHEMSTRAAT
Corinne te Veldhuis

Errol Herder

Simone Slomp

Jolijn Leidelmeijer
Mirte Lambeck

Anke van Gils

Marleen Reijnders

Kirsten ter Brake
Esther van Hasselt

Roel van Wielink
Ernsta Wijfjes

Marleen Snuverink

Jannet Hamberg

Engelien Woldering

Simone Slomp

Juul Strijbosch

Iris Keuler

Kirsten ter Brake
LOCATIE MEEUWENSTRAAT

Marloes Arends

Elianne Koppelman
Ernsta Wijfjes

Rozemarijn Zilkens
Nienke Stoker
Ellen Wikkerink
Nienke Stoker

Elsje Marije Moojen

Nicole Meulenkamp
Ernsta Wijfjes
Astrid van Gemert

Daphne Oosterhoff

SPECIALE TAKEN VAN LEERKRACHTEN
TAKEN

CONTACTPERSOON
COÖRDINATOR

TAKEN

CONTACTPERSOON
COÖRDINATOR

Onderbouwcoördinatie

Rozemarijn Zilkens

Schoolreizen
(midden- /
bovenbouw)

Errol Herder

Middenbouwcoördinatie

Marleen Snuverink

Vertrouwenspersoon

Jannet Hamberg

Bovenbouwcoördinatie

Roel van Wielink

Kunst- en cultuur

Errol Herder

Sportzaken

Bernadet Grundel

ICT

Roel van Wielink

Interne
stagebegeleider
Vestigingsleider

Corinne te Veldhuis
Marjan Peters
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Herfstvakantie

17-10 t/m 21-10

Kerstvakantie

26-12 t/m 06-01

Voorjaarsvakantie

20-02 t/m 24-2

Pasen

15-04 t/m 17-04

Meivakantie

24-04 t/m 05-05

Pinksteren

05-06

Zomervakantie

23-07 t/m 01-09

VAKANTIES

SCHOOLVAKANTIES 2016/2017

SCHOOLTIJDEN

maandag

08.30 – 14:30 uur

dinsdag

08:30 - 14:30 uur

woensdag

08:30 - 12:30 uur

donderdag

08:30 - 14:30 uur

vrijdag

08:30 - 12:30 uur

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag hebben alle groepen vrij.

Pauze

SCHOOLTIJDEN

Alle groepen

Alle groepen hebben tijdens de werkochtend een korte pauze. Tijdens de dagen waarop de kinderen
tot 14:30 uur naar school gaan, is er ook een langere pauze. De kinderen lunchen in hun eigen lokaal,
met hun eigen leerkracht. De begeleiding tijdens de pauze wordt verzorgd door het team.

Onze school heeft in het schooljaar 2016/2017 19 groepen:
7 onderbouwgroepen

(4-6 jarigen)

7 middenbouwgroepen

(6-9 jarigen)

5 bovenbouwgroepen

(9-12 jarigen)

De verdeling van de leerlingen over de groepen is de verantwoordelijkheid van het team. Bij de
indeling van leerlingen houden wij rekening met:
- een vriendje of vriendinnetje van dezelfde leeftijd,
- het aantal jaren dat de kinderen hebben doorgebracht bij een leerkracht,
- het aantal wisselingen dat een kind reeds achter de rug heeft,
- de evenwichtige verdeling van de kinderen over de groepen.

GROEPEN

GROEPEN
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Zijn er bijzonderheden betreffende uw kind, waarmee we bij de indeling rekening moeten houden,
vertelt u dat dan op de 10-minuten-avond aan de leerkracht. In de eerste helft van juli krijgen ouders

AG ENDA 2016 /2017

V RI JE DA GE N

en kinderen de groepenindeling voor het schooljaar 2017/2018.

ONDERWIJSKUNDIGE DAGEN en VRIJE UREN
Onderwijskundige dagen zijn studie- of vergaderdagen voor het team en dus vrije dagen voor de
kinderen.
Onderwijskundige dagen
dinsdag 17 januari

Studiedag PBS

dinsdag 28 maart

Onderwijsdag Consent

donderdag 15 juni

Studiedag PBS

vrijdag 21 juli

Vrije dag voor de kinderen, opruimdag voor het team.

Er zal nog een dag gepland worden, deze is nog niet bekend
Andere vrije uren of dagen
september

Na terugkomst van het schoolkamp is de rest van de dag vrij

maandag 05 december

Na het sinterklaasfeest is er een vrije middag

donderdag 22 december

Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. De middag is vrij.

donderdag 13 april

Vanwege het paasontbijt zijn de schooltijden van 8.00 tot 14.00 uur.

AGENDA 2016 /2017
06 september

informatieavond onderbouw

13 september

informatieavond middenbouw

20 september

informatieavond bovenbouw

19 sept t/m 6 okt

schoolkampen midden- en bovenbouw

11 oktober

algemene ouderavond OR en PBS

31 oktober

deze week 10-minuten-avond onder-, midden- en bovenbouw

8 november

informatieavond voortgezet onderwijs voor ouders van groep 8

17 februari

verslagen onder-, midden- en bovenbouw mee

27 februari

deze week 10-minuten-avond onder-, midden- en bovenbouw

11 maart

open dag

20 t/m 30 maart

projectweken in het kader van kunst en cultuur

13,14,15 maart

schoolfotograaf

06 t/m 09 juni

schoolkamp Ameland groep 8

22 of 23 juni

schoolvaardigheidsproeven groep 7 en 8

29 mei t/m 02 juni

avondvierdaagse

17 mei

schoolsportdag op TION terrein (Benthemstraat, uitwijkdatum 14 juni)

24 mei

schoolsportdag op TION terrein (Meeuwenstraat, uitwijkdatum 14 juni)

07 juli

verslagen onder-, midden- en bovenbouw mee

10 juli

verslagbespreking onder-, midden-, en bovenbouw

13 juli

afscheidsavond groep 8 Benthemstraat

18 juli

afscheidsavond groep 8 Meeuwenstraat
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Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen de hele dag op school zijn (met
uitzondering van de woensdag en de vrijdag) en dat wij samen lunchen.
In de loop van de ochtend hebben de kinderen een kleine pauze, zij eten dan een tussendoortje.
Vanaf 11:45 uur gaan de kinderen lunchen. Dat doen zij allemaal in hun eigen groep, de eigen
leerkracht is daarbij. Om 12:00 uur gaan de kinderen naar buiten, de verschillende leeftijdsgroepen
zijn over verschillende pleinen verdeeld. Het team houdt toezicht. Meestal is dat de eigen leerkracht,
maar het kan ook iemand uit het team zijn die zelf geen groep heeft. Om 12:30 uur gaan de groepen
weer naar binnen., de onderbouwgroepen zullen er soms voor kiezen om de buitenspeeltijd van de
middag te koppelen aan de grote pauze. Uiteraard houden wij rekening met kinderen die meer tijd
nodig hebben om te lunchen.
Kinderen die nog geen vier jaar zijn en op school komen om te wennen, zij mogen maximaal vijf
dagen komen wennen, voorafgaand aan hun vierde verjaardag.

CONTINUROOSTER

CONTINUROOSTER

OUD ERV ERT EGENWOO RDIGING
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OUDERVERTEGENWOORDIGING
De ouders worden vertegenwoordigd in een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR).
De vergaderingen van beide zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op school.
De vergaderdata vindt u in de nieuwsbrief.
De medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. De MR behartigt de inspraak van ouders en
personeel in alle aangelegenheden van de school. De MR overlegt 8 keer per jaar over zowel lopende
zaken (beleidsplannen, besteding van gelden e.d.) als over thema's die men belangrijk vindt (b.v.
overgang naar nieuwe bouw, sfeer op school, mogelijkheden voor kinderen met leerproblemen etc.
etc.). De vergaderingen zijn openbaar dus is iedereen welkom, de data staan in de nieuwsbrief.
Tevens is het altijd mogelijk om een MR-ouder aan te schieten of te mailen om bepaalde zaken te
bespreken. Mailen kan op: mr@hetzeggelt.nl .Tenslotte vertegenwoordigen de MR-ouders ook u!
Voorzitter:

Peter- Paul Verbeek (ouder)

Secretaris:

Jeroen Grijsen (ouder)

Leden:

Madelon Klippel
Caesar Lubach
Ingrid Klaassen

Leerkrachtleden: Marjan Peters, Errol Herder, Ernsta Wijfjes, Annemiek Pouwels en Jannet
Hamberg.

De ouderraad (OR)
De OR is sinds 11 januari 2003 een vereniging. De OR behartigt de financiële zaken van de school
(schoolfonds, schoolreizen, feesten ) en ze ondersteunt het team bij de organisatie van de vele extra
activiteiten. De OR vergadert iedere maand. Mailen kan op: ouderraad@hetzeggelt.nl
Voorzitter:

Bianca de Kooter

Secretaris:

Danielle Ouwejan

Penningmeester: Bas Koopmans

Leden:

Martine van der Heijden
Harmkedien Brevoort
Judith Jansen
Janneke Ruiter
Erna Wilps
Sharon van Tienen
Chantal Kleine
Cora Kuiper

FOND S

Renee Bosman

SCHOOLFONDSBIJDRAGE
Wij vragen van u een (vrijwillige) bijdrage voor het schoolfonds van Euro 50,00 per kind, per jaar. Dit
is inclusief het schoolreisje (Euro 17,50) en het sinterklaascadeautje (Euro 7,50).
Over de betalingswijze ontvangt u in het begin van het schooljaar een brief van de ouderraad.
Gironummer van de ouderraad: IBAN: NL59INGB0001021435 ten name van Ouderraad het Zeggelt.
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Aanvang schooltijd
De school begint om 8.30 uur. De leerkrachten zijn om 8.15 uur op school aanwezig.
Veel ouders vinden het fijn om ’s ochtends even met hun kind mee de klas in te gaan. Wij vinden die
belangstelling prettig, maar vragen de ouders toch om ná 8.20 uur niet meer mee naar binnen te gaan in
verband met de aandacht van kind en leerkracht voor de werkkeuze. Na schooltijd is er alle
gelegenheid om het werk van die dag samen met uw kind te bekijken.
Pauze en kleine eetpauze
Elke morgen houdt de onderbouw na het werken een kleine pauze. Alle kinderen mogen iets te eten
of drinken meenemen.
De pauzes van de midden- en bovenbouw liggen vast in verband met het optimaal gebruik van het
schoolplein.
Bovenbouw:

10.30 - 10.45 uur

Middenbouw:

10.50 - 11.05 uur

Vóór de pauze hebben midden- en bovenbouwkinderen gelegenheid iets te eten en/of te drinken.
Leerlingenkaart
In de schooladministratie is van elk kind een leerlingenkaart aanwezig. Hierop staan naam, adres, en
andere gegevens van het betreffende kind. Mocht er in de loop van het jaar iets veranderen, wilt u dit
dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie? Dat kan via: administratie@hetzeggelt.nl
In de schooladministratie bevinden zich ook de verslagen die gedurende de schoolperiode over de
ontwikkeling van het kind zijn gemaakt.
Prikborden
Naast de klasdeuren hangt een prikbord. Hierop vindt u die mededelingen die specifiek voor die klas
zijn. Bij de toegangsdeuren zijn prikborden voor algemene schoolzaken.
Contacten ouders
De leerkrachten zijn altijd bereid nader overleg te voeren met ouders over aangelegenheden
betreffende de kinderen en de school. Wel graag ná schooltijd.
Bezoek aan de groep van uw kind
Wilt u ervaren hoe het werken, leren en samenleven in de groep van uw kind is, dan kunt u altijd een
bezoek afspreken met de groepsleerkracht.
Plantje
Elk kind neemt aan het begin van het schooljaar een plantje mee naar school. Dit maakt de klas
gezellig en de kinderen leren hoe ze hun plantje moeten verzorgen.
Schoolvulpen
De kinderen krijgen in de loop van groep 4 (afhankelijk van de schrijfvaardigheid) een vulpen. De
eerste aanschaf is voor rekening van de school.

SCHOOLORGANISATIE

SCHOOLORGANISATIE 1
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SCHOOLORGANISATIE 2
Gymtas
Kinderen krijgen van de school een tas voor hun gymspullen.
Gymkleding
Tijdens de gymlessen moeten alle kinderen gymschoenen dragen. Voor de onderbouwkinderen gaat
de voorkeur uit naar gymschoenen zonder veters. Voor de midden- en bovenbouw kinderen is tijdens
de gymles gymkleding verplicht.
Jarige kinderen
Onderbouw:
In de onderbouw wordt de verjaardag van een kind meestal na 11.00 uur gevierd. De ouders van de
jarige zijn welkom om het verjaardagvieren bij te wonen. Het maken van filmopnamen is niet
toegestaan, het maken van foto’s wel.
Alle groepen:
Traktatie: Geen snoep! Blokjes kaas, fruit, nootjes, enz. zijn zeer geschikt.
Informeert u even of in de groep ook kinderen zijn die allergisch zijn voor bepaalde traktaties.
Jarige leerkracht
De leerkracht viert zijn/haar verjaardag met de kinderen in de klas. Op welke dag de verjaardag wordt
gevierd, staat vermeld op de maandkalender op het prikbord van de klas
Speelgoed- en spelletjesochtend of -middag
Elk laatste dagdeel voor een langere vakantie (minimaal een week) is er een speelgoed- of
spelletjesochtend/middag voor de onderbouw en middenbouw. De kinderen mogen speelgoed of een
spelletje meenemen naar school.
Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is onder schooltijd niet toegestaan. Helaas komt het voor dat foto’s of
beelden worden gemaakt zonder toestemming van degenen die in beeld worden gebracht. Het
verspreiden hiervan (via internet, telefoon of anders) is strafbaar.
Fietsen
Kinderen die op de fiets naar school gaan, moeten voor een goed fietsslot zorgen. Het is raadzaam de
fiets altijd op slot te doen. Een label met naam en adres aan het sleuteltje voorkomt veel narigheid.
Het na schooltijd achterlaten van de fiets op het schoolplein moet ten sterkste worden afgeraden. Zowel
voor als na schooltijd is fietsen op het schoolplein niet toegestaan. Fietsen moeten worden gestald in
de leerlingenstalling.
Openingstijden schoolbibliotheek
De bieb is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Geldt voor beide locaties. Per keer
mogen kinderen een leesboek en twee informatieve boeken uitzoeken. De boeken zijn bedoeld voor
gebruik in de klas en mogen niet mee naar huis worden genomen. Kinderen mogen de boeken 4 weken
in hun bezit houden.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief met actuele schoolinformatie verschijnt eens per 2 weken, op dinsdag.
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Jeugdgezondheidszorg
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een
jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de
ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u
meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.
Onze school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die
met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de IB-er of de
leerkracht, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw
kind extra ondersteund kan worden.
Op de website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.
Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail:
jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl

SCHOOLGEZONDHEIDSZORG

SCHOOLGEZONDHEIDSZORG
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GYMNASTIEKROOSTER 2016/2017
Maandag
13:15-14:00

Errol Herder

Z

Errol Herder
Juul Strijbosch
Marleen Reijnders
Marleen Snuverink
Jolijn Leidelmeijer
Roel van Wielink
Jannet Hamberg

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Marleen Reinders
Engelien Wolderink
Juul Strijbosch
Simone Slomp
Mirte Lambeck
Roel van Wielink

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Dinsdag
8:45-9:25
9:25-10:05
10:05-10:45
10:45-11:25
12:00-12:50
12:50-13:35
13:35-14:30

8:45-9:25
9:25-10:05
10:05-10:45
10:45-11:25

Daphne Oosterhoff
Ernsta Wijfjes
Elsje Marije Moojen

L vak
L vak
L vak

12:50-13:35
13:35-14:30

Astrid Gijsberts
Nicole Meulenkamp

L vak
L vak

8:45-9:25
9:25-10:05
10:05-10:45
10:45-11:25
12:00-12:50
12:50-13:35
13:35-14:30

Elianne Koppelman
Elsje Marije Moojen
Daphne Oosterhoff
Ernsta Wijfjes

M
M
M
M

Astrid Gijsberts

M

Donderdag
8:45-9:25
9:25-10:05
10:05-10:45
10:45-11:25
12:50-13:35
13:35-14:30

vak
vak
vak
vak
vak
vak

Vrijdag
11:30-12:15

Z

Afkortingen
Pr = Prismare M = Meeuwenstraat Z = Zeggeltlaantje L = Lijsterstraat vak=vakleerkracht
Vakleerkracht gymnastiek:
Op dinsdag en donderdag geeft Bernadet Grundel vakles gymnastiek aan de midden- en
bovenbouwgroepen. De lessen die zij geeft zijn te herkennen aan “vak”.
Onderbouw:
De onderbouwgroepen gymmen de andere dagen in de koepel of in de gymzaal aan de
Meeuwenstraat.
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De leerplichtige leeftijd voor kinderen is 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet
zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Bij het
beoordelen van verlofaanvragen worden de volgende richtlijnen aangehouden.
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende
omstandigheden:
1.

het voldoen aan een wettelijke verplichting

2.

verhuizing

3.

huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (ten hoogste 2 dagen)

4.

ernstige ziekte van gezinsleden

5.

overlijden van bloed- of aanverwanten,
- in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen
- in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen
- in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag

6.

gezinsuitbreiding (voor ten hoogste 2 dagen)

7.

een 12 ⁄2 -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en

1

met de 4e graad (ten hoogste 2 dagen)
8.

zeer slechte weersomstandigheden

9.

de viering van nationale feest- en gedenkdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit
culturele minderheidsgroepen

10. de vakantieregeling van het bedrijf/instelling waar een van de ouders werkt, het niet mogelijk
maakt vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantie-perioden
11. er sprake is van (kleine) zelfstandigen (b.v. camping of horeca), die juist tijdens de normale
schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan
12. noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische- of sociale indicatie van een van de
gezinsleden
13

familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt

14. de leerling in de gelegenheid wordt gesteld een keer met familie of kennissen op reis te gaan,
welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn
15. het gezin een gratis vakantie krijgt aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit evenwel
als uitzonderingssituatie te beschouwen, indien men door omstandigheden nooit op vakantie kan
16. andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.
Algemeen
a.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt verleend door de directeur van de school.
Indien aan dezelfde leerling meer dan 10 dagen verlof per schooljaar wordt verleend, is de
goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar (artikel 14 van de Leerplichtwet 1969).

b.

Het verlof wordt slechts verleend voor zover dat strikt noodzakelijk is.

c.

Een verzoek om extra verlof dient door de ouders tijdig te worden ingediend bij de directeur.
Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn te verkrijgen bij de administratie. Verzoeken
dienen te worden voorzien van een behoorlijke motivering en (zo mogelijk) van de nodige
bewijsstukken (b.v. verklaring van de werkgever, arts, maatschappelijk werker).

EXTRA VERLOF

EXTRA VERLOF

V ERZEK E RING
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VERZEKERING
Door de ouderraad in Enschede is voor alle Enschedese scholen een Collectieve Scholieren
Ongevallen verzekering gesloten bij de Centrale Algemene Verzekeringsmaatschappij. Deze geeft
voorzieningen voor de financiële gevolgen van een aan de leerling zelf overkomen ongeval.
Voor kosten van geneeskundige behandeling (doktersrekening) vindt geen uitkering plaats.
De premie wordt betaald uit het schoolfonds en omvat de volgende dekking:
- gedurende het gaan van en naar school, gedurende een uur;
- tijdens de lessen;
- tijdens de activiteiten in schoolverband (excursies, zwemmen, schoolreisjes, etc.).
Voor schade, die de kinderen aan anderen of andermans eigendommen toebrengen en die buiten
verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel vallen – en dit blijkt bijna altijd het geval te zijn –
zijn de ouders in eerste instantie aansprakelijk. In die gevallen moet u een beroep doen op uw eigen
W.A. verzekering.

KWA LIT EIT VAN ONS ONDE RWI JS
OoOND ERWI JS

DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
In het schooljaar 2013/2014 deden we een gestandariseerde meting om ons onderwijs te waarderen:
de KMPO (Kwaliteits Meter Primair Onderwijs). Zowel kinderen, ouders als teamleden gaven via een
enquête hun oordeel over de school in een schaal van 1 tot 4.
Een score onder de 2,5 is een signaal voor verbetering.
Kinderen (bovenbouw), gemiddelde score
Onderwijs en leren: 3,2
Cultuur: 3,3
Bedrijfsvoering: 3,1

Ouders, gemiddelde score
Onderwijs en leren: 3,6
Cultuur (schoolcultuur): 3,7
Management: 3,9
Bedrijfsvoering: 3,6
Organisatie: 3,7
Schoolkeuze: 3,8
Op een schaal van 1 tot 10 kreeg de school van de kinderen een 8, van de ouders een 8,1 en van de
teamleden een 8,5.
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Verbeterprojecten en activiteiten komend jaar (2016-2017)
- Het rekenverbetertraject. Tijdens dit laatste jaar gaan we werken vanuit ‘kinddoelen’. We krijgen
hierbij externe begeleiding.
-In dit tweede jaar van ons traject PBS (Positive Behavior Support, een schoolbrede aanpak om een
positieve, sociale (leer) omgeving te creëren), gaan we ons verder ontwikkelen en bijscholen.
-Deelname aan verschillende, kleine en grotere, projecten in het kader van techniek (Lego Solar race,
onderzoek robots, enz.)
-Pilotschool in het traject “Cultuureducatie met Kwaliteit”, in Enschede “Culturage” genoemd. Het
aanbod is meer gericht op de vraag vanuit onze school en daardoor meer op maat.
Projecten en activiteiten van het afgelopen schooljaar (201 5-2016)

Uitstroom naar voortgezet onderwijs
2013

2014

2015

Gymnasium

13 %

15,4%

24,5%

6%

VWO

13 %

23%

19,5%

20%

HAVO / VWO

10,5%

7,6%

HAVO

26 %

12,8 %

27%

46%

VMBO / HAVO

2016

2,5%

VMBO-T

23%

15,4%

17%

17%

VMBO-B/K

12%

25,6%

12%

11%

P EUT E RP LE IN
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PEUTERPLEIN HET ZEGGELT
Ieder kind is van nature actief en wil graag leren. Montessorionderwijs biedt een omgeving die prikkelt
en die uitnodigt om bezig te zijn. En dat is niet alleen leuk voor schoolgaande kinderen, maar ook voor
peuters! Meld uw kind daarom aan voor het Montessori-peuterarrangement van Peuterplein Het
Zeggelt en help uw kind groeien.

Peuterplein Het Zeggelt werkt met Montessoribasisschool Het Zeggelt samen in een Integraal
Kindcentrum (IKC). Beide partners delen dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen. Uw peuter
leert de school al een beetje kennen en raakt gewend aan de Montessorimethode. Zo zal de overgang
naar groep 1 soepel verlopen en gaat de ontwikkeling van uw kind ongestoord door. Alle peuters
kunnen bij “Peuterplein het Zeggelt” terecht voor peuteropvang, voor hele en halve dagen tussen 7:30
en 18:00 uur.
Peuterplein Het Zeggelt
Peuterspeelzaal en Peuteropvang
Multatulistraat 14
7514 CZ Enschede.
053-4306486
06-46918104
info@kinderdomein.nl
www.kinderdomein.nl

Openingstijden peuterspeelzaal

maandag t/m vrijdag

08.30-11.30 uur

12:15-14:15 uur

Openingstijden peuteropvang

maandag t/m vrijdag

7:30- 18:00 uur

De vakanties lopen parallel aan die van de basisschool.
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