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Schoolkalender
2015/2016

Beste ouders / verzorgers,

Voor u ligt de jaarkalender van de Enk voor het schooljaar 2015 - 2016. 
Op deze kalender hebben we alle data en activiteiten die, voor het komend 
schooljaar bekend zijn,  ingevuld. Alleen in bepaalde omstandigheden (bijv. 
om reden van ziekte of afgelasting) kan een datum gewijzigd worden. Ook 
kan het zijn dat er, ondanks onze zorgvuldigheid, foutjes zijn gemaakt. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om deze door te geven. Naast de jaarkalender ontvangt 
u iedere iedere maand, digitaal en op vrijdag de nieuwsbrief met daarop de 
 actuele informatie, eventuele wijzigingen t.a.v. deze jaarkalender en activi-
teiten die op onze school spelen. Alle schoolse zaken die niet jaarlijks veran-
deren, hebben we vastgelegd in onze schoolgids. De aangepaste schoolgids 
voor het schooljaar 2015-2016 wordt aan het begin van het schooljaar op onze 
website www.enkeerbeek.nl gezet. Wij verwijzen u dan ook graag naar onze 
site. Degene onder u, die toch graag een papieren versie ontvangt, kan dit 
aangeven middels het invullen van een antwoordstrookje dat u aantreft in de 
eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. In het tweede deel van de kalen-
der hebben we belangrijke en praktische informatie betreffende onze school 
opgenomen. In een aantal gevallen is deze informatie ook opgenomen in de 
schoolgids. Het is verstandig om deze informatie goed te lezen. Wij wensen u 
en uw kinderen een heel goed schooljaar toe!

Het team van de Enk
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DE ENK; WAT WE WILLEN ZIJN…

Onze school – “Hand in hand naar zelfstandigheid”

“De Enk” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wij 
als schoolteam leven en werken in de geest van de bijbel. Alle 
leerkrachten van de school hebben bewust gekozen om aan een 
christelijke basisschool te werken.  Op onze school hechten we 
aan een uitdagende en veilige leeromgeving. Leerlingen worden dagelijks uitge-
daagd om nieuwe dingen te ontdekken, waardoor ze kunnen groeien. We kiezen er 
nadrukkelijk oor om aanvankelijk de kinderen aan de hand te nemen en hen te laten 
proeven van al het moois dat het leven te bieden heeft. Daar waar mogelijk laten we 
echter los, want we vinden het ook belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikke-
len tot zelfstandige jonge mensen die breed kennis hebben van de wereld. Een veilige 
leefomgeving vraagt om duidelijkheid. Kinderen, ouders en leerkrachten spreken dui-
delijke verwachtingen naar elkaar uit. Een eerlijke communicatie tussen alle betrok-
kenen vinden wij van groot belang. De speelruimte die er altijd zal blijven bestaan 
tussen de afspraken proberen we niet dicht te timmeren, maar ervaren we als boei-
end. We proberen hierbij een laagdrempelige school te zijn met een open deur voor 
iedereen die zich bij ons thuis voelt.  Wij hanteren een aantal regels op school. Door 
orde en regelmaat ontstaat ruimte om tijd en aandacht aan elk kind te besteden.

Drie uitgangspunten “E.N.K.” zijn in ons werk met kinderen binnen de school altijd 
waarneembaar. E.N.K. staat voor:
E    Enthousiasme en energie. Op de Enk werken leerkrachten die hun enthousiasme 

en energie inzetten voor de kinderen. Ze doen dit vanuit een gepassioneerde 
houding met liefde voor het vak. 

N    Normen en waarden. We hanteren een aantal regels op onze school waar ieder-
een zich aan moet houden. Door orde en regelmaat ontstaat ruimte om tijd en 
aandacht aan elk kind te besteden.

K    Kwaliteit. Door uit te gaan van de kwaliteiten van het kind, zorgen we er voor 
dat de prestaties van het kind toenemen. 

ONZE MISSIE 

Vanuit het geloof in God en zijn liefde voor de mensen werken we samen in een 
veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien met 
vertrouwen in de toekomst.

ONZE VISIE 

Op onze school wordt met passie onderwijs gegeven. Leerlingen wordt een uitdagen-
de en prettige leer- en leefomgeving geboden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, 
in een optimale balans tussen individuele ontwikkeling en samenwerking, zichzelf te 
ontplooien en veilig te voelen. Samenwerking met ouders/verzorgers, geloof in talen-
ten van iedereen en eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit staan hierbij centraal.
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1e schooldag Controle 
hoofdluis

Startfeest
17.00 - 19.00

Start 
“Sprankeluur” 
van 14-15 uur.

* Start “Sprankeluur” van 14.00 - 15.00 uur - hele jaar, 5 blokken van 8 weken
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ALGEMENE INFORMATIE

Schooltijden:
Alle groepen hebben vanaf dit schooljaar gelijke schooltijden. We werken met een 
continurooster. De kinderen gebruiken de lunch onder begeleiding van de leerkracht 
op school.   

08.30 - 12.00 Ochtendprogramma met vooral rekenen, taal en lezen
12.00 - 12.30 Pauze met eten en spelen
12.30 - 14.00 Middagprogramma met vooral Wereldoriëntatie en creatieve vakken
14.00 Einde schooldag voor de leerlingen

De schoolbel luidt ongeveer 5 minuten voor aanvang van de lestijden De leerlingen 
komen dan onder begeleiding van de leerkracht  de school binnen.  

Gymnastiek 
Er wordt op dinsdag en donderdag gegymd in de gymzaal aan de “Lorentzstraat”. 
De groepen gymmen 2 keer per week. De kleuters van groep 1 gymmen in het eigen 
speellokaal. Combigroep 2/3 gymt één keer een blokuur in de gymzaal en één keer in 
het speellokaal. Gymlessen worden verzorgd door de leerkrachten.

Gymnastiekkleding
Groep 1 en 2
Tijdens de bewegingslessen dragen de kinderen gymschoentjes, graag met elastiek 
of klittenband, dus niet met veters. Wilt u de schoentjes van naam voorzien? Kleuters 
gymmen in het eigen speellokaal. 

Groep 3 t/m 8
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding, een sportbroekje met T-shirt of 
een gympakje en gymschoenen met een witte zool. 

Leerlingen die geen schoenen dragen, mogen op hun blote voeten aan de les deel-
nemen. Het dragen van alleen sokken/kousen is tijdens de les niet toegestaan. Daar 
komen namelijk “brokken” van. 
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* Start theaterlessen podiumschool - tot 1 december in de Enk, daarna nieuwe schoolgebouw Triangel

1e typeles van 
“de typejuf”

info-avond 
typejuf

om 18.30 uur

Studiedag team
leerlingen vrij

Info avond 
gr. 1/2, 3/4, 5/6
19.30 uur tot 

21.30 uur

Start* 
Theaterlessen 

“Podiumschool”

Info avond 
gr. 7 en 8 

19.30 uur tot 
21.30 uur

Complimentenweek

Start kinder-
postzegelactie 
leerlingen van 
groep 7 en 8

1e thema 
4*wijzer

tot 16 oktober
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Pauze en Pleinwacht

Van 10.15 tot 10.30 pauzeren de groepen 3 t/m 8 
In totaal wordt 5 minuten uitgetrokken voor het eten en drinken (groep 3-8). Dit 
kan voor of tijdens de pauze (afhankelijk van keus leerkracht). Pauzesnacks mogen 
ook worden opgegeten op het plein, maar niet in de gangen van de school. Eten en 
drinken tijdens het werken is verboden. Traktaties worden zoveel mogelijk mee naar 
buiten genomen en daar opgegeten.

Fruit eten en ochtendpauze
In alle groepen wordt `s morgens in de pauze fruit, een broodje of iets anders dat 
gezond is, opgegeten. Ook mogen de kinderen een beker drinken meenemen. U kunt 
dit meegeven in een zakje of tasje. Het plaatsen van een naam of herkenningsteken op 
tas, beker, bakje is zeer aan te bevelen. Geeft u bij voorkeur geen drinkkartonnetjes e.d. 
mee. Dit zorgt alleen maar voor een berg ongewenst afval. 
Ook dit jaar proberen we weer mee te doen mee met de uitgifte van gratis schoolfruit. 
In de loop van september weten we of dit weer mogelijk is.
 
Pleinwacht 2015- 2016
Op de volgende tijden is er pleinwacht: 
-van 08.15 - 08.30. 
-van 10.15 - 10.30
-van 12.00 - 12.30 (wisselend i.v.m. verschillende lunchtijden
-bij het naar buiten gaan van de leerlingen meteen na schooltijd

Vakantierooster 2015-2016

Herfstvakantie  za. 17-10-2015 t/m zo. 25-10-2015 - 5 dagen
Kerstvakantie  za. 19-12-2015 t/m zo. 03-01-2016 -10 dagen
Voorjaarsvakantie  za. 20-02-2016 t/m zo. 28-02-2016 - 5 dagen
Pasen  vr. 25-03-2016 t/m ma. 28-03-2016 - 3 dagen
Meivakantie  za. 23-04-2016 t/m zo. 08-05-2016  - 10 dagen (incl. Hemelvaart)
Pinksteren  za. 14-05-2016 t/m ma. 16-05-2016  - 1 dag
Zomervakantie  za. 09-07-2016 t/m zo. 21-08-2016 - 30 dagen
Extra vrije dagen:

Verhuisdag - 1 dag (i.v.m. verhuizing Triangel) 
Studiedagen - 2 dagen: 7 september 2015 en 28 oktober 2015
“Baaldagen”  - 2 dagen  (waarvan 1 vastgestelde voor verhuizing de Triangel)

* Bij het gebruik maken van “baaldagen” vragen we vriendelijk om dit 
minimaal een week van tevoren bij de leerkracht van uw kind aan te 
geven.
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Sprankeluur
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Wintertijd 
(uur terug)
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Kinderboeken-

week
“raar maar 
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Oplevering 
nieuwe school-
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Afsluiting 
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“raar maar 
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Studiedag Team
leerlingen vrij
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Regels in en om school

•  De kinderen worden niet eerder dan een kwartier voor schooltijd op het plein ver-
wacht. Als ze er eenmaal zijn, blijven ze op het plein.

•  Kinderen die met de fiets komen, lopen met de fiets naar het rek of de stallingruimte.
•  Als de kinderen de school verlaten, terwijl andere kinderen nog les hebben, gaan ze 

rustig naar buiten en verlaten z.s.m. het plein. 
•  Schoolboeken of -schriften worden alleen in een stevige tas meegenomen naar huis.
Verder heeft elke leerkracht de eigen klassenregels, die onderling wel wat kunnen 
verschillen maar niet met elkaar in strijd zijn.
Mocht u als ouders hier nog iets over willen weten, aarzel dan niet om even naar 
school te komen en uw vraag aan één van de leerkrachten voor te leggen.

Halen en brengen van kleuters.
De meeste kleuters worden in school gebracht en na schooltijd weer op-
gehaald. Als u uw kind van school ophaalt, wilt u dan met het oog op de 
veiligheid op het plein wachten. Het trottoir blijft dan vrij. Wilt u geen 
auto’s vlak bij de uitgang van het plein of op de uitrit van de garages plaatsen? De 
houders van de garageboxen hebben dan vrij toegang tot hun garages.

Fietsen
Kinderen die op grote(re) afstand (> 500 meter) van school wonen, mogen met de 
fiets naar school komen. Hoewel er goed op gelet wordt kan er wel eens een onge-
lukje met de fiets gebeuren. Voor schade, ook van vernielingen, is bijna nooit iemand 
aansprakelijk te stellen. Ook de school is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele 
schade aan de fiets.  Daarom een goede raad: laat het kind alleen als het van ver 
komt en het echt nodig is een fiets meenemen naar school. Laat het kind de fiets op 
slot zetten en het sleuteltje op een veilige plaats bewaren. Let u er ook op dat de 
fiets na schooltijd weer meegenomen wordt naar huis? Op het schoolplein en op de 
voetpaden rond de school mag niet worden gefietst.

Speelgoedmiddag
Een keer per maand organiseren de kleutergroe-
pen een speelgoedmiddag. Doel hiervan is om 
de kinderen in de gelegenheid te stellen hun 
speelgoed te laten zien aan anderen. Daarnaast 
worden ze gestimuleerd om samen te spelen en 
speelgoed te delen. We vragen u bij het meege-
ven van speelgoed rekening te houden met de 
bruikbaarheid voor het spelen op school. Kwets-
baar speelgoed of materiaal met kleine onder-
delen is minder geschikt. Aan het begin van het 
schooljaar krijgt u via de leerkracht de data van 
deze middagen.
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-  Heeft u de ouderbijdrage van € 40,- per kind al betaald?  
Wij vragen u om dit voor 1 december 2015 te doen.

Nationaal 
schoolontbijt

Scholenmarkt
VO 

ouders groep 8

Verhuizing naar 
nieuwe locatie

Triangel
leerlingen vrij

Verhuizing naar 
nieuwe locatie

Triangel
leerlingen vrij

Verhuizing 
naar nieuwe 

locatie
Triangel

Kledingactie
Uitnodiging 

10 min. gesprek 
mee
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CONTACTEN MET OUDERS

Jaarkalender
De jaarkalender ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar. Hierin vindt 
u een overzicht van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. 
Ook staan hierin de namen en adressen van de leerkrachten, het bestuur, de ouder-
raad, de medezeggenschapsraad, enz.

Nieuwsbrief
Een goed contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Wij informeren u over 
alle belangrijke gebeurtenissen op school. Iedere laatste vrijdag van de maand komt 
de “Nieuwsbrief” digitaal uit met nieuws over algemene schoolzaken, maar ook over 
het wel en wee van de kinderen. Alles  zal ook een plek krijgen op de app van de 
school. Niemand hoeft nog iets te missen.

Spreekuren
Voor de ouders wordt drie keer per jaar een spreekuur van tien minuten gehouden 
(of op verzoek langer).  We laten dan het belangrijkste werk van de kinderen zien en 
bespreken hun vorderingen. Wanneer daar aanleiding toe is nodigen we u vaker uit. 
Ouders kunnen ook altijd zelf een afspraak maken voor een gesprek.

Daarnaast komen de leerkrachten bij de aanmelding van nieuwe leerlingen op 
huisbezoek voor een intakegesprek. Hierbij wordt het intakeformulier als leidraad 
voor de kennismaking gehanteerd. In groep 8 zijn er twee spreekuren. Het gesprek in 
februari staat in het teken van de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Rapport
Twee keer per cursusjaar krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee.
We beoordelen met cijfers en woorden. In het rapport geven  we  een algemene 
indruk en een overzicht van de resultaten en vorderingen van uw kind.

Informatieavonden
Na ongeveer twee weken in het nieuwe schooljaar worden de ouders uitgenodigd 
voor een klasseninformatieavond. Dan vertelt de leerkracht over de manier van wer-
ken en van welke methoden en materialen er gebruik gemaakt wordt. Ook worden 
verwachtingen over en weer gedeeld. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Informatieavond voortgezet onderwijs
Op dinsdag 3 november houden wij samen met de overige basisscholen uit Eerbeek 
een informatieavond  voor de ouders van de leerlingen van groep 8 over het voort-
gezet onderwijs. Hierbij worden vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet 
onderwijs uitgenodigd om iets over hun school te vertellen. 

Schoolapp, website en facebookpagina.
De schoolapp is te vinden in de appstore of playstore van uw telefoon of tablet. Hierin 
vindt u de meest actuele informatie. Via www.basisschooleerbeek.nl komt u op de zo-
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genaamde landingspagina van VPCO-Eerbeek terecht, U kunt van daaruit doorklikken 
naar de Enk, de Triangel of naar de website van de kinderopvang. Op de website van 
de school (kan ook rechtstreeks via www.enkeerbeek.nl)  treft  u de meer algemene in-
formatie aan. Op de facebookpagina vindt u aankondigingen en korte mededelingen.

Spreekuur directeur
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten 
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke pun-
ten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen zoeken we naar een goede 
oplossing. U kunt de directeur, Arjan van der Leest, altijd bereiken via het mobiele 
nummer: 06-48147660

ZELFSTANDIG WERKEN

Onder zelfstandig werken verstaan we dat kinderen in staat zijn zelfstandig een taak 
op te pakken, uit te werken en zelf naar oplossingen te zoeken. Hierbij werken ze 
volgens de regel: "Hinder een ander niet bij wat je zelf wilt doen."

Doelstelling:
Als kinderen zelfstandig werken, leren ze:
•  zelf / samen naar oplossingen zoeken
•  mede verantwoordelijkheid dragen
•  in eigen tempo hun werk doen
•  voldoening krijgen in zelf gevonden oplossingen.

Als kinderen zelfstandig werken, kan de leerkracht:
•  rustig observeren
•  aandacht en hulp geven aan kinderen die dat nodig hebben.

Op die manier kan de leerkracht meer aandacht aan een kleine groep besteden, ter-
wijl de rest van de klas zichzelf op dat moment kan redden. En zo kan het onderwijs 
aangepast worden aan de individuele verschillen van de leerlingen. Om alle kinderen 
hulp op maat te kunnen bieden in hun ontwikkeling is zelfstandig werken een voor-
waarde. Dit schooljaar zullen we aandacht schenken aan de doorgaande lijnen. 

Afspraken:
•  Duidelijke herkenbare afspraken
• Niet onnodig door de klas lopen
• Alleen lopen als het nodig is voor je leren
• Zachtjes praten 

Voorbereide omgeving:
• De leeromgeving is zodanig ingericht dat het uitnodigt tot zelfstandig werken
•  De leeromgeving is zodanig ingericht dat de kinderen de benodigde materialen 

goed kunnen bereiken
• Het lokaal is zodanig ingericht dat er overzicht is en er niet een teveel is aan spullen
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Rondgang:
• De leerkracht heeft een vast ronde door de klas
•  Het is voor de kinderen duidelijk op welke momenten de leerkracht een ronde 

maakt of aan de instructietafel zit.
• Er is sprake van voorspelbaar leerkrachtgedrag
Zelfdenkend vermogen:
•  De kinderen proberen zelf of worden uitgedaagd om een oplossing voor het pro-

bleem te vinden
•  Bij een hulpvraag stelt de leerkracht vragen in plaats van meteen de uitleg te geven
• Het kind is in staat om zelf gericht naar het probleem te kijken.
•  De leerkracht stimuleert en motiveert de kinderen. Mede hierdoor wordt het pro-

bleem een uitdaging tot leren

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Na acht jaar basisschool gaat een leerling 
van groep 8 in de regel naar het Voortge-
zet Onderwijs. In uitzonderlijke gevallen 
verlaat een leerling na groep 7 de basis-
school. Dit kan alleen als de leerling oud 
genoeg is, voldoende tijd op de basisschool 
heeft gezeten en na uitvoerig overleg.
De ouders/verzorgers worden uitvoerig 
begeleid om te komen tot een juiste keuze 
van vervolgonderwijs. Dit gaat als volgt: 
•  Begin november wordt in Eerbeek een 

avond georganiseerd waar scholen voor 
V.O. uit de regio zich presenteren. 

•  Eind november worden tijdens “het 10 minutengesprek” met de leerkracht van 
groep acht de (on)mogelijkheden afgetast. Er wordt een richtinggevend advies 
gegeven.

•  Begin januari worden diverse gidsen aan de leerlingen van groep 8 uitgereikt . Hier-
in staat overzichtelijke informatie over het voortgezet onderwijs in onze omgeving. 
Ook worden de data waarop de open dagen in het voortgezet onderwijs worden 
gehouden hierin vermeld. Deze dagen vinden eind januari en begin februari plaats.

Kort daarna heeft de leerkracht van groep 8 op school een gesprek met de ouders/
verzorgers en de leerling waarin gesproken wordt over het schoolkeuzeadvies van de 
basisschool. Dit schooladvies komt tot stand na samenspraak tussen de leerkrachten 
van groep 7, 8 en de directeur van de school. Ouders ontvangen:
1. een inschrijfformulier voor de door hen gekozen school;
2.  een door de school ingevuld onderwijskundig rapport met daarin het schoolkeuzeadvies;
3. een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (CITO-LVS);
4. de door de school ingevulde Apeldoornse vragenlijst.

Deze spullen worden later weer ingeleverd op school. Het onderwijskundig rapport 
dient door een ouder/verzorger te worden ondertekend voor gezien. De landelijke 
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cito-einstoets vindt in april plaats. De uitslag van de cito-eindtoets is pas begin mei be-
kend. De toets speelt derhalve slechts een marginale rol bij de schoolkeuze en -toela-
ting. De basisschool verzendt het onderwijskundig rapport, het aanmeldingsformulier 
en een uitdraai van het leerlingvolgsysteem aan de school voor Voortgezet Onderwijs. 
In de regel wordt voor de toelating op de VO-school het advies van de basisschool 
gevolgd. Nadat alle leerlingen zijn aangemeld, volgt een gesprek tussen de leerkracht 
van groep 8 en de brugklascoördinatoren van de scholen waar de leerlingen zijn aan-
gemeld. Begin mei ontvangen de ouders/verzorgers de bevestiging van toelating.

HET SCHOOLTEAM - ADRESSENLIJST

Op de Enk werken 8 onderwijsgevenden en een conciërge. In een aantal groepen is 
sprake van een duobaan. Twee leerkrachten werken dan samen in een groep. 
Een aantal teamleden heeft ook nog een andere taak dan groepsleerkracht:
•  ICT-coördinator. Deze coördinator beheert en coördineert alle zaken die te maken 

hebben met computeronderwijs in onze school. De ICT-coördinator is ook verant-
woordelijk voor de website van onze school.

•  Interne begeleider: De IB-er organiseert en bewaakt de extra zorg van de leerlingen 
en heeft tevens een coachende taak naar de groepsleerkrachten. De IB-er kan, sa-
men met de groepsleerkracht, een handelingsplan maken voor leerlingen die extra 
hulp nodig hebben.

•  De ICC-er behartigt alle zaken op het terrein van kunst en cultuur.

Naam: Funktie: Adres: Plaats: Tel:
De heer J.A. van der Leest Directeur Wolverlei 6 6961 PR Eerbeek 06-48147660
    0313-437781
Mevr. H.B. der Nederlanden Grlkr. 1/2 Kraaiheide 41 6961 PC Eerbeek
Mevr. I. J. Braad Grlkr. 3/4 Houtwal 59 7325 SV Apeldoorn
Mevr. R. Swart Grlkr. 3/4 Kaper 23 6961 PV Eerbeek
Mevr. J.A. Brink Grlkr. 5/6 De Loswal 4 8191 VW Wapenveld
Dhr. B. Kaan Grlkr. 7 ICT-specialist  Admiraal Helfrichlaan 29 6952 GB Dieren
Dhr. W.Jagersma Grlkr. 8 Zutphensestraat 78 6971 ER Brummen
Mevr. W. Brink Onderwijsassistent gr. 5/6 Polweg 5 6961 HM Eerbeek
*Mevr. A.N.  Balster Coördinator + Taalspec. De Rakhorst 11 7381 CK Klarenbeek
Mevr. MM. Weedage Interne begeleiding Wijnkers 16 6846 HN Arnhem
H. Buurma R.T. Gr. v. Limburg Stirumplein 40 6971 CG Brummen 
J. Huisman Conciërge Boerhaavelaan 45 6961 ZS Eerbeek 0313-654066
* Lid M.T. en aanspreekpunt bij afwezigheid directeur.

HET BESTUUR

Het bestuur van de “Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Eerbeek” is 
ons “bevoegd gezag”. De vereniging aanvaardt als grondslag voor haar handelen en 
voor het in haar scholen te geven onderwijs de Bijbel als Gods woord. U kunt zich, als 
u de uitgangspunten onderschrijft, als lid van de vereniging aanmelden bij het be-
stuur, via school. Noch de vereniging, noch de school zijn gebonden aan een bepaald 
kerkgenootschap. Zij respecteren de verschillende geloofsbelevingen en -overtuigin-
gen. Door uw lidmaatschap heeft u stemrecht en kunt u meedenken over en invloed 
uitoefenen op de vorm en inhoud van het onderwijs aan uw kinderen. Het bestuur 
heeft twee scholen, “de Enk” en “de Triangel” en Kinderopvang S.K.E. onder haar 
beheer: 
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Het beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur, bijgestaan door de IB’rs 
en de taal/lees en reken specialisten. Het bestuur houdt toezicht op het vastgestelde 
beleid. Ouders hebben hierdoor veel invloed op de dagelijkse schoolpraktijk! 

Naam Functie: Adres: Postcode Plaats:  Telefoon 
Dhr. A. van der Blom  Voorzitter  Hoofdweg 164 7371 GJ Loenen 055-7850707
Dhr. B. Smit Penningmeester Veldkrekel 5 6961 SG Eerbeek 0313-656298
Dhr. J.G. Wensink  Huisvesting Tullekenweg 26 6961 EM Eerbeek 0313-659930
Mevr. A. Wensink Communicatie Frans Halsstraat 35 6961 ZA Eerbeek 0313-653173
Dhr. J.W. Neuteboom Aspirant lid Bachstraat 127 6961 AK Eerbeek  0313-656199
Adres:  Ver. voor PCO te Eerbeek, Postbus 157, 6960 AD Eerbeek.

De Vereniging
U kunt lid worden van de schoolvereniging. De contributie bedraagt minimaal € 5,-  per 
jaar. Aanmeldingsformulieren kunt u op school krijgen. Het IBAN bankrekeningnum-
mer van de Vereniging voor PCO is: NL49RABO0355263904 (Rabobank). Het adres 
van de Vereniging is: VPCO Eerbeek,  Postbus 157, 6960 AD Eerbeek.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Volgens de Wet (WMO) moet iedere school een medezeggenschapsraad hebben. De 
taak van de medezeggenschapsraad is mee te denken, mee te praten en mee te be-
slissen (in bepaalde gevallen) over zaken die met de school te maken hebben. Ouders 
kunnen over schoolzaken bij de MR terecht, evenals bij de ouderraad. De directeur 
treedt op als adviseur op verzoek van de MR.

Oudergeleding
Vacant
Dhr. R. Vreeman Kraaiheide 30 6961 PD Eerbeek

Personeelsgeleding
Dhr. B. Kaan  Admiraal Helfrichlaan 29 6952 GB  Dieren
Dhr. W. Jagersma Zutphensestraat 78 6971 ER  Brummen

DE OUDERRAAD
Aan onze school is een ouderraad verbonden, welke bestaat uit ouders van de school.
De belangrijkste taak van deze raad is om het team te ondersteunen en hulp te verle-
nen bij allerlei activiteiten en werkzaamheden. Tijdens de vergadering van de ouder-
raad, die wordt bijgewoond door een teamlid, worden tal van activiteiten voorbereid 
en zaken aangaande de school (bijv. de overblijfregeling) besproken. Mocht u eens 
leuke ideeën hebben of als u andere dingen heeft die voor onze school van belang 
kunnen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de ouderraadsleden.

Naam Funktie: Adres: Postcode Plaats
Mevr. D. Damen Voorzitter Veldkrekel 1 6961 SG Eerbeek
Mevr. J.  Bouhof Lid Nobelstraat 28 6961 XX Eerbeek
Mevr. N  Werinussa Lid Vondellaan 17 6961 XC Eerbeek
Mevr. S. van Laar Lid Kamerlingh Onnesstr. 8 6961 XT Eerbeek
Email: ouderraad@enkeerbeek.nl
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Ouderbijdrage:
€ 40,- per jaar per kind. 
Betaling op bankrek. nr.: 
IBAN: NL24RABO0129833541 
t.n.v. Vereniging PCO inzake Ouderraad de Enk.

GROEPSVERDELING AANVANG SCHOOLJAAR 2015 - 2016
 Groep 1/2 Groep 3/4  Groep 5/6 Groep 7 Groep 8
 (15-30) (20) (30-15-15) (20) (19)
maandag
08.30-12.00 Juf Irma Juf Rineke  Juf Jannie Meester Bob Meester Wim
12.30-14.00 Juf Irma Juf Rineke  Juf Jannie Meester Bob Meester Wim

dinsdag
08.30-12.00 Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Bob Meester Wim
12.30-14.00 Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Bob Meester Wim

woensdag
08.30-12.00 Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Bob Meester Wim
12.30-14.00 Juf Anneke Juf Rineke Juf Jannie Meester Bob Meester Wim

donderdag
08.30-12.00 Juf Anneke  Juf Irma Juf Jannie  Meester Bob Meester Wim
12.30-14.00 Juf Anneke Juf Irma Juf Jannie  Meester Bob Meester Wim

vrijdag
08.30-12.00 Juf Anneke Juf Irma Juf Jannie  Meester Bob Meester Wim
12.30-14.00 Juf Anneke Juf Irma Juf Jannie  Meester Bob Meester Wim

*  Groep 5/6: 3 ochtenden groepsondersteuning via juf Willy.
*  Groep 7: Meester Bob wordt ongeveer 1 dag per week vrij geroosterd voor ambulante 

taken ICT
*  Groep 8: Meester Wim wordt 20 vrijdagen vervangen  ivm ouderschapsverlof

Op donderdag heeft juf Marjolein Weedage haar taken voor I.B.-werkzaamheden.  
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CONTINUROOSTER

Dit schooljaar werken we voor het eerst met het continurooster. Alle leerlingen ge-
bruiken de lunch op school. Naast een pauzehapje nemen de kinderen dus dagelijks 
een lunchpakketje bestaande uit eten en drinken mee naar school. Tussen de middag 
is er een half uur voor het eten en drinken en “een frisse neus” beschikbaar. Daarna 
start het creatieve middagprogramma. Op de school staat een koelkast klaar voor de 
eventueel gewenste koeling van meegebrachte zuivelwaren. Wilt u duidelijk de naam 
van uw kind op broodtrommel + drinkbeker aanbrengen. Dat voorkomt een hoop 
misverstanden.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG – BSO SPRENG! 

Enige jaren geleden is VPCO-Eerbeek gestart met de realisatie van een eigen Bui-
tenschoolse opvang. Deze opvang draagt de naam SPRENG!. Kinderen kunnen hier 
op een professionele wijze, in het eigen schoolgebouw, worden opgevangen. Op de 
website: www.kinderopvangspreng.nl is nadere informatie te vinden. Het telefoon-
nummer is: 06-12899173.

DAGOPVANG - POV – “T SPRENGETJE

Vanaf december 2012 is VPCO-Eerbeek gestart met een eigen dagopvang voor kin-
deren van 0 t/m 3 jaar. Deze opvang vindt tot december 2015 plaats op “de Enk” en 
daarna in het nieuwe schoolgebouw van de Triangel. De opvang is toegankelijk voor 
alle kinderen van Eerbeek en omstreken. Kinderen worden hier op een professionele 
wijze begeleid en opgevangen. Op de website: www.kinderopvangspreng.nl is nadere 
informatie te vinden.

Buitenschoolse Opvang

kinderopvang
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LEERPLICHT EN VERLOFREGELING

Leerplicht
Een kind mag in Nederland al naar de basisschool als het vier jaar 
is. Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag 
is het leerplichtig en moet het naar school. Uw kind moet, 
wanneer het leerplichtig is, elke dag naar school.

Leerplicht en verzuim
Als uw kind om onduidelijke redenen verzuimt dan zullen wij 
dit als school moeten onderzoeken en zo nodig in samenwerking 
met de leerplichtambtenaar van de gemeente Brummen nagaan of 
er een oplossing te vinden is.
Natuurlijk kan het zo zijn dat uw kind gewoon ziek is. Dit valt dan onder 
het geoorloofd verzuim.
Voor vijfjarige kinderen bestaat er een bijzondere regeling. Als uw kind vijf jaar is en 
de volle schoolweek nog niet aankan, mag het met toestemming van de directeur vijf 
lesgebonden uren per week thuis blijven. 

Luxeverzuim
Binnen de leerplicht- en verzuimregeling wordt ook wel gesproken over ‘luxever-
zuim’, het thuis houden van kinderen buiten de reguliere vakanties om. Het gaat dan 
om bijv. het vrij vragen voor een korte vakantie (lang weekend) of de laatste dag voor 
een vakantie i.v.m. het eerder willen vertrekken naar de vakantiebestemming. Het vrij 
geven voor ‘luxeverzuim’ is niet toegestaan.

Geoorloofd verlof
Natuurlijk blijft het verlenen van extra verlof wel mogelijk in verband met bijv. verhui-
zingen, huwelijken, (huwelijks)jubilea, ziekte en begrafenissen.
Tenslotte: in bepaalde situaties mag/moet en wil de school, i.v.m. het beroep van de 
ouder(s), extra vakantie toestaan. Het gaat dan om zelfstandigen en bijv. sommige 
beroepen in de horeca. 
Verlofaanvraag i.v.m. extra vakantie moet altijd 8 weken van tevoren bij de direc-
teur schriftelijk worden aangevraagd d.m.v. een standaard aanvraagformulier. Een 
werkgevers/zelfstandige verklaring dient te worden bijgevoegd. Het verlof mag alleen 
worden verleend als duidelijk is dat de ouder het merendeel van zijn/haar inkomen 
slechts in de normale vakantieperiode kan verdienen. 
Het betekent dat vrijwel alleen ondernemers in de horeca/toerisme voor dit verlof in 
aanmerking komen. 
Wilt u zich bij het aanvragen van extra verlof altijd wenden tot de directeur. Van hem 
ontvangt u het in te vullen formulier ‘Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties’.
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OVERIGE ADRESSEN

Jeugdverpleegkundige: Mevr. I. Venhorst 

Jeugdarts: Mevr. M.L. van Anken-van Millingen – M.vanAnken@ggdgelre-ijssel.nl

Jeugdarts-assistente:  Mevr. J.C. Schipper - J.Schipper@ggdgelre-ijssel.nl

Kantoor Jeugdarts:  Postbus 5 6970 AA Brummen  0575-562783

Andere Adressen

Bureau Jeugdzorg Oost-Veluwe: Hoofdstraat 206a 7311 BG Apeldoorn 055-5786130

Schoolmaatschappelijk werk: Adres en telefoonnummers via de IB-er van de school!

Opvoedwinkel  Hoofdstraat 206a 7311 BG Apeldoorn 055-5790435

Raad voor de kinderbescherm. Oost: Houtwal 16 7200 BC Zutphen 0575-590100

Vertrouwenspersoon:
Dhr. G.J. Hoevers  Gaspeldoorn 64 6961 PG Eerbeek 0313-652017

Inspectie Basisonderwijs RIK Zwolle:  Postbus 10048 8000 GA Zwolle 038-4257820

Voor ouders/verzorgers:  info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
  vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie en extremisme:
meldpunt vertrouwensinspecteurs  0900-1113111
 
Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs   0800-5010 www.60tien.nl

Landelijke klachtencommissie en kringrechtspraak
Secretaris van de commissie, mevrouw A.C. Melis-Gröllers, 
E info@kringenrechtspraak.org of E amelis@kringenrechtspraak.org, T 0703 861 697. 
Of via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.


