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‘’Basisschool  
De Kubus, 

aandacht op elk 
vlak’’ 

1. Inleiding 

1.1 Een woord vooraf 

Met deze schoolgids willen wij u graag de nodige informatie verstrekken over onze katholieke 
basisschool De Kubus. 

In deze schoolgids kunt u lezen waar wij als school voor staan, hoe het onderwijs op onze school 
georganiseerd is en hoe wij zorg en aandacht besteden aan het individuele kind. Verder kunt u hierin 
tal van praktische zaken vinden waar u als ouder en/of verzorger bij ons op school mee te maken krijgt. 
Deze schoolgids is dan ook zorgvuldig samengesteld. Mocht u desondanks nog zaken missen of 
aanvullingen hebben, laat u ons dat dan gerust weten. 

1.2 Ons schoolgebouw 

Onze school maakt deel uit van een prachtige multifunctionele wijkvoorziening, Lumen genaamd. 
Kenmerkend voor onze school zijn de grote lokalen en gangen met veel ruimte. Een schoolgebouw om 
trots op te zijn. 

Bij binnenkomst treft u onze Levensboom die kenmerkend is voor onze identiteit en te maken heeft 
met onze slogan ’Alles wat aandacht krijgt groeit!’. In deze snel veranderende wereld willen wij 
aandacht voor elkaar houden en met elkaar in gesprek blijven. 

1.3 Goed onderwijs voor uw kind 

Basisschool De Kubus kent als school een lange traditie in de wijk Velve-Lindenhof. Voorop staat, dat 
het team van De Kubus kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel heeft. Onderwijs, dat de basis 
vormt voor alle vormen van voortgezet onderwijs en latere toekomst van onze kinderen. Bovendien in 
een voor kinderen, leerkrachten en ouders prettige en veilige leeromgeving. 

1.3 Rust & Structuur 

Scholen zijn verschillend. Verschillend in manier van werken, verschillend in sfeer. Kinderen leren niet 
op alle scholen op dezelfde wijze. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Kenmerkend voor onze 
school is de rust en structuur. Vanuit visie is hier door ons als team bewust voor gekozen. Dit biedt de 
kinderen veiligheid en daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. U bent altijd van harte welkom 
om deze bijzondere sfeer te ervaren. 
 

1.5 Met plezier naar school gaan 

Elk jaar starten wij het schooljaar met de zogeheten ‘gouden weken’. Het is namelijk het 
allerbelangrijkste dat een kind met plezier naar school gaat. Uw kind moet zich bij ons veilig voelen. 
Samen met de kinderen gaan we werken aan groepsvorming. De kinderen zitten namelijk wel een heel 
jaar of langer bij elkaar in de groep. Binnen de groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich 
prettig voelen. Dat prettig voelen hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Deze vaardigheden moeten ook aan kinderen geleerd 
worden. De eerste dagen van het nieuwe schooljaar willen wij hier veel aandacht aan besteden middels 
groepsactiviteiten en schoolactiviteiten. Als er desondanks signalen zijn dat uw kind niet lekker in zijn 
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vel zit, raden wij zeker aan om hierover even met de groepsleerkracht van uw kind contact op te 
nemen. 

 

1.6 Het beste uit kinderen halen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderwijs verandert voortdurend. De leerkrachten van De Kubus geven de lessen op een adaptieve 
wijze. Dat betekent dat we aandacht hebben voor de verschillen tussen de leerlingen. We proberen 
zoveel mogelijk de leerlingen op hun niveau te bedienen en eruit te halen wat erin zit. Op onze school 
zijn de leerlingen op weg om wijzer te worden! 

Na een gezamenlijke instructie bij rekenen, taal en spelling werken de leerlingen in drie niveaugroepen 
verder waarbij de verwerking aansluit bij het niveau waarop de leerling functioneert. Op deze manier is 
er extra instructie mogelijk voor de leerlingen die dit nodig hebben. 

Aandacht voor taal, lezen en rekenen zal ook dit schooljaar de boventoon voeren. Een kind wat 
namelijk goed kan lezen, zal beter zijn in het begrijpend lezen, begrijpt de rekensommen beter en gaat 
gemakkelijker door de teksten van wereldoriëntatie. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en zit het 
kind beter in zijn vel! 

Aandacht voor het talent van kinderen is ook belangrijk, want elk kind is een uniek persoon met eigen 
talenten. Hierbij houden we rekening met de 21-eeuwse vaardigheden, waarbij het algemene doel is om 
kinderen en jongeren in 2020 eigenaar van hun eigen leerproces te laten zijn. Onderzoekend en 
ontdekkend leren helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. De leerkracht helpt hen 
hierbij. 

1.7  De Kubus; meer dan een school 

Naast het aanbieden van goed onderwijs vinden wij het onze verantwoordelijkheid als school om 
kinderen meer te bieden. Wij willen graag dat onze leerlingen op school een solide basis leggen om 
later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen 
zich breed laten oriënteren op wat de maatschappij allemaal te bieden heeft, zodat ze (later) goed 
gefundeerd een keuze kunnen maken welke rol ze hierin willen en kunnen gaan spelen. Kortom: hoe 
kunnen de talenten en interesses van onze leerlingen van meerwaarde zijn voor onze maatschappij?  
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Dit is een hele brede opdracht die we onszelf hebben gegeven en breiden we elk jaar verder uit. Om 
dit alles te kunnen realiseren is het belangrijk dat alle partijen hierin hun bijdrage leveren: Onderwijs, 
Ondernemers (het liefst ook uit onze eigen wijk), Ouders en Overheid (gemeente), oftewel de 4 O’s. Dit 
om gezamenlijk bij te dragen aan een goede toekomst voor onze leerlingen maar ook voor onze wijk. 

De afgelopen jaren hebben we dit gedaan via een extern bedrijf. Komend jaar zullen we verder gaan 
met het uitbreiden van ons eigen netwerk.  Via deze weg gaan onze leerlingen kennismaken met de 
verschillende gebieden van de maatschappij. Denk hierbij aan zorg, ICT, techniek, kunst en cultuur, 
sport, en detailhandel. Dit kan via gastlessen en in sommige gevallen zal er ook een bedrijfsbezoek aan 
gekoppeld zijn. 

Om dit alles mogelijk te kunnen maken hebben we het initiatief de ‘Vrienden van de Kubus’ ontwikkeld. 
Via dit initiatief kunnen ondernemers (ook uit onze eigen wijk) investeren in de maatschappelijke 
toekomst van de leerlingen van de Kubus. Het grootste gedeelte van onze leerlingen komt uit onze 
wijk dus je investeert direct in de toekomst van de wijk. Bent u benieuwd hoe dit werkt? Neem dan 
gerust contact met ons op via kubus-dir@skoe.nl of 053-4306037. Dan maken we een afspraak en 
kunnen we onder het genot van een kopje koffie hier van gedachten over wisselen en kijken wat we 
eventueel voor elkaar kunnen betekenen. 

1.8  Creatieve middagen (de KWIK middagen) 

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de creatieve middagen, de zogeheten KWIK middagen. 
Tijdens deze middagen gaan de kinderen groep overstijgend aan het werk. We werken met een 
onderbouw groep (1 t/m 4) en een bovenbouw groep (5 t/m 8). De kinderen kunnen kiezen uit 
verschillende onderwerpen. Gedacht moet worden aan o.a. mindfulness, muziek, koken, dans, 
schilderen of projectgewijs werken aan bijvoorbeeld een schoolkrant. Deze lessenseries zullen bestaan 
uit drie lessen en de vierde keer een presentatie van het geleerde. Bij deze presentatie mag u uiteraard 
ook aanwezig zijn.  

1.9  Het Verhaal van De Kubus; onze kernwaarden 
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De Kubus ontwikkelt zich als school en als organisatie door samen met ouders en leerlingen haar 
betekenis te herontdekken en te ontwikkelen. De kracht zit in de participatie. De school die de ouders 
echt laat meepraten. Dat doen we door ze een echte plek te geven bij de ontwikkeling van onze 
kernwaarden. Die kernwaarden zijn het fundament waarop onze school is gebouwd. Het bepaalt ons 
handelen en ons gedrag. Wij vinden het enorm belangrijk dat ouders daarin een duidelijke stem 
hebben. Daarom hebben we een aantal van hen gevraagd om mee te doen met ons kernwaarden-
ontwikkeltraject. Zo krijgt de stem van de ouders een gezicht en een geluid binnen onze school. In wat 
we doen en in wat we laten. Wij willen als school namelijk samen met ouders het beste uit onze 
kinderen halen! 
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1.10  ICT als middel om ons onderwijs te versterken 

Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) kiest ervoor om op alle scholen gebruik te maken van iPads en 
chromebooks in het onderwijs. Dit doen we omdat iPads en chromebooks: 

• Voor een grotere motivatie en betrokkenheid van kinderen zorgen 
• Meer mogelijkheden bieden tot zelfstandig leren 
• Kinderen intensief voorbereiden op hun digitale toekomst 

Wij zien de inzet van iPads en chromebooks niet als doel, maar als belangrijk middel om ons bestaande 
onderwijs te versterken. 

Bij ons op school zullen de iPads voornamelijk in de groepen 1 t/m 4 en de chromebooks in de 
groepen 5 t/m 8 gebruikt worden. 

We bieden in groep 6 typeles aan. Dit doen wij omdat de leerlingen in groep 7 en 8 veelal met 
chromebooks werken. Het is wenselijk dat de leerlingen dan ook over voldoende typevaardigheden 
beschikken. Dit maakt het werken met een chromebook een stuk eenvoudiger en sneller. Tevens 
hebben ze hier met de overstap naar het voortgezet onderwijs profijt van. 

1.11  Variatie in onderwijsaanbod 

Hoewel de prioriteit ligt bij het aanleren van lezen, taal en rekenen verliezen wij de andere aspecten 
van het onderwijs niet uit het oog. Ook de andere creatieve vakken komen binnen ons programma 
goed aan bod. Zo zijn er muziek- en theatervoorstellingen, verzorgd door Concordia. Verder maken 
alle groepen gebruik van het uitgebreide aanbod van Natuureducatie van de gemeente Enschede. 

Bevorderen van creativiteit op school staat ook centraal. De KWIKmiddagen worden afgesloten met 
een presentatie, waarbij onze kinderen hun talenten laten zien aan hun schoolgenoten en onze ouders. 

1.12  Integraal Kindcentrum (IKC) Lumen 

Samen met OBS De Uitvinding en kindcentrum Columbus junior vormen wij het Integraal Kindcentrum 
Lumen. Op verschillende plekken in Enschede zijn verschillende onderwijs- en opvangorganisaties gaan 
samenwerken in integrale kindcentra. De gemeente heeft geen formele taak op het gebied van 
onderwijs, maar wel op het gebied van leerplicht, onderwijshuisvesting, VVE (Voor - en Vroegschoolse 
Educatie), leerlingenvervoer en zorg om de school. Door te investeren in voorschoolse voorzieningen 
en een doorlopende leerlijn wil de gemeente kinderen optimale kansen bieden. 

Binnen Lumen wordt basisonderwijs, kinderopvang, peuteropvang, consultatiebureau, fysiotherapie, 
logopedie en activiteiten vanuit de wijk centraal aangeboden. Zo ontstaat er een ononderbroken 
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Wij hanteren hierbij de volgende visie: 

De wereld stap voor stap verkennen in een veilig leerklimaat. In een wereld die steeds groter wordt, 
hebben we binnen ons Integraal Kindcentrum een omgeving gecreëerd; die uitnodigt, waar ideeën de 
ruimte krijgen en talenten worden ontwikkeld. In goede afstemming met ouders zijn we 
verantwoordelijk voor liefdevolle opvang en wereld verkennend onderwijs. Samen doen leidt tot 
resultaat waar je samen van kunt genieten en waar ouders en kinderen optimaal van profiteren. Wij 
hebben een positieve uitstraling voor de gehele wijk en ver daarbuiten, we zullen groeien! 
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1.13  Ouderparticipatie 

Wij mogen rekenen op hulp van ouders bij de vele activiteiten. Hun betrokkenheid bij de school en 
inzet bij de vele activiteiten, die wij voor de kinderen organiseren, zijn van onschatbare waarde. Op ons 
kunt u rekenen, maar wij blijven graag ook op u rekenen. Ook de samenwerking binnen het IKC is goed 
en gericht op het geven van extra ontwikkelingskansen aan kinderen. Samenvattend, wij willen een 
sfeervolle school creëren en het beste uit de  kinderen halen! 

Dit alles in een goede communicatie met u als ouders en/of verzorgers.  

Onze deur staat altijd voor u open! 
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2. Identiteit & Missie 

2.1  Missie, visie en uitgangspunten 

We bereiden onze kinderen voor op de toekomst. Daarbij verandert ook het onderwijs en gebruiken 
we vaardigheden die horen bij de 21e eeuw. Onze kinderen moeten flexibel kunnen denken, 
ondernemend zijn. Wellicht hebben zij later wel meerdere banen tegelijk. Voor de komende jaren staan 
zaken als talentherkenning, meer Engels, techniek en de creatieve middagen hoog op de 
schoolagenda, maar voorop staat dat we AANDACHT voor elkaar houden. In deze snel veranderende 
samenleving ontbreekt dat steeds meer. Daar willen wij voor waken. Je mag zijn wie je bent en jij telt 
bij ons mee!  Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen! 

Aandacht kunnen we ook prachtig koppelen aan onze katholieke identiteit. Aandacht geven aan onze 
medemens, aan onze kinderen, onze ouders, onze collega’s en onze partners in LUMEN. Bij mensen zijn 
relaties en ontmoeten wezenlijk met elkaar verbonden en geven richting aan ons samenleven op aarde. 
Aandacht is er ook voor leren, onderwijsbehoeftes van kinderen en daarbij behorende ondersteuning.  
Aandacht betekent groei! 

2.2  De identiteit van de school 

 

Op De Kubus wordt onderwijs gegeven vanuit een katholieke levensovertuiging. Op het terrein van het 
geloof en geloofsbeleving is veel in beweging gekomen. De nogal eenzijdige kennisoverdracht, die het 
onderwijs vroeger kenmerkte, heeft plaats gemaakt voor de begeleiding van het opgroeiende kind. Dat 
gebeurt in al zijn facetten die tot zijn menswording bijdragen, zoals spelen, leren, creatief zijn, gelovig 
zijn, met anderen samenleven. Van “leermilieu” wordt de school voor de kinderen steeds meer 
“leefmilieu”. In dit gehele proces heeft de levensbeschouwing een belangrijke plaats. 
Er wordt geprobeerd de kinderen een kritische levenshouding bij te brengen. Per jaar zijn thema's aan 
de orde. Tijdens onder andere Kerst en Pasen geven wij hier invulling aan middels gezamenlijke 
vieringen. De school staat open voor niet katholieke ouders/kinderen. De school verwacht wel dat 
ouders en kinderen de R.K.-identiteit respecteren en dat kinderen aan alle activiteiten deelnemen. 
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De levensboom, kenmerkend voor de geloofsovertuiging van meerdere culturen, staat centraal in het 
vertellen van verhalen en het ontmoeten van elkaar! 

2.3  Koe 

De Kubus  is onderdeel van Katholiek Onderwijs Enschede. Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) heeft 
vijftien katholieke basisscholen, één interconfessionele basisschool en een school voor speciaal 
basisonderwijs onder haar beheer. De scholen liggen verspreid over de gemeente Enschede. 

KOE wil dat leerlingen die een KOE-school hebben doorlopen zich uitstekend staande kunnen houden 
in de toekomst, tegen een stootje kunnen, goed omgaan met veranderingen en innovaties en positief 
in het leven staan. 

KOE streeft er naar dat elk kind dat de school verlaat, beschikt over de kennis en de vaardigheden die 
passen bij zijn of haar kwaliteiten. De kinderen worden begeleid naar een volwaardige deelname aan 
de maatschappij. Dit doet KOE door te investeren in basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen en 
door aandacht te besteden aan hun sociale, emotionele, sportieve en creatieve ontwikkeling. 

Door dit alles zullen leerlingen en hun ouders het onderwijs dat gegeven wordt binnen KOE als 
waardevol én “waarden-vol” ervaren. 

2.4  Het bestuur 

Het bestuurssecretariaat is gevestigd aan de: 
Moutlaan 31 
7523 MC Enschede 
Telefoon: 053-4349400 
Voorzitter college van bestuur: Dhr. M Nij Bijvank 

2.5  Actief burgerschap 

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn 
om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis 
met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, 
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die 
kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. 
Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening. 
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Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: 

• democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; 
democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden 

• participatie - kennis over de basiswaarden  en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden 
en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen 

• identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? (Bron: SLO) 

Aan bovenstaande domeinen wordt gewerkt met de methode KWINK. Daarnaast komt dit op De Kubus 
o.a. tot uiting in onze visie op levensbeschouwing: 

We zien de katholiciteit van onze school als een opdracht hoe te groeien in de christelijke 
levenshouding en hoe de waarden van het evangelie gestalte te geven in ons onderwijs en het 
schoolgebeuren. 

We vinden dat het bovenstaande concrete vorm moet krijgen in: 
• de omgang met elkaar; 
• de sfeer en mentaliteit in onze school; 
• de geloofshouding van de leerkracht; 
• de catechese en de vieringen; 
• de relatie met de parochiegemeenschap. 

In de hal van de school staat een grote levensboom die gebruikt wordt om AANDACHT te geven aan 
bv. de seizoenen, actuele gebeurtenissen, lief en leed, aan elkaar en feesten van andere geloven. 
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3. De organisatie van het onderwijs 

3.1  Doelen van het onderwijs 

Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de 
Wet op het Primair Onderwijs zijn omschreven: 

Artikel 8: 

1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en 
op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele 
samenleving. 

4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele 
begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. 

 
Realisering van deze doelen gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. We 
zetten ons dan ook in om het klassen- en schoolklimaat zo goed en veilig mogelijk te krijgen en te 
houden. 

Daarnaast gebruiken we methoden en aanvullende materialen om het leerproces te waarborgen. Deze 
in gebruik zijnde onderwijsleerpakketten voldoen aan de wettelijke plicht van de kerndoelen en daar 
waar nog onvolkomenheden zitten, wordt gewerkt met aanvullend materiaal. 

Voor ouders die interesse hebben in uitvoerige informatie ligt op school het schoolplan 2015-2019 ter 
inzage. 

3.2  Gegevens van De Kubus 

RK Basisschool De Kubus 

Adres     : Velveweg 50, 7533 XK Enschede 

Telefoon     : (053) 430 60 37 

E-mail     : kubus-dir@skoe.nl 

Internet     : https://www.dekubus-enschede.nl 

Directeur    : Gertjan Aarnink 

Spreekuur    : dagelijks na 14:00 uur (graag op afspraak) 
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3.3  Groepsbezetting 2019-2020: 
 
Groep 1:  Mila Pflaum op maandag en dinsdag  
  Monique Peper op woensdag t/m vrijdag  
Groep1/2: Natascha Leus op maandag en dinsdag 
  Wendy ter Beek op woensdag t/m vrijdag 
Groep 3:  Natalie ter Beek maandag t/m woensdag 

Mila Pflaum op donderdag en vrijdag 
Groep 4/5:  Iris ter Beke van maandag t/m vrijdag 
Groep 5:  Annelot Weusthuis op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Sharon Moraal op dinsdag 
Groep 6:  Albertien ter Horst dinsdag, woensdag en donderdag 
  Sharon Moraal op maandag en vrijdag 
Groep 7/8: Bianca Kirchjünger van maandag t/m vrijdag 
 
Overige bezetting: 

Directeur  : Gertjan Aarnink maandag en donderdag, dinsdag 
  wisselend 

Intern begeleider/locatiecoördinator : Mariëlle Berndt maandag t/m vrijdag 
Vakleerkracht gym   : Toon Dokter vrijdag 
Vertrouwenspersoon en vaste inval:  : Saskia Huisman 
Onderwijsassistent   : Mariëlle Diepenveen maandag t/m vrijdag 
Administratie/Conciërge   : Henk Jan Krake dinsdag en vrijdag 

3.4  Verdeling lestijd/benutting verplichte onderwijstijd. 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 1 is 920 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 2 is 920 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 3 is 960uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 4 is 960 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 5 is 960 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 6 is 970 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 7 is 970 uur 
• De geplande onderwijstijd voor  groep 8 is 970 uur 
• De leerlingen van groep 1 en 2 zijn elke maand een vrijdag vrij. 
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4. De zorg voor de leerlingen 

4.1  Schoolondersteuningsprofiel 

Uitgangspunt van de school 

• Ontwikkelingen op school om te voldoen aan het basisondersteuningsprofiel van SWV 23-02, 
het kunnen omgaan met verschillen; 

• Handelingsgericht werken (afstemming pedagogische en didactische behoeften van alle 
leerlingen) in relatie tot opbrengstgericht werken; 

• Het preventief, proactief en oplossingsgericht denken en handelen (vooraf nadenken over wat 
heeft dit kind nodig in plaats van achteraf repareren; uitgaan van onderwijsbehoeften en niet 
van kind kenmerken); 

• Extra begeleiding zoveel mogelijk in de klas en in de school organiseren en primair gericht op 
het versterken van de leerkrachtcompetenties op organisatorisch, didactisch en pedagogisch 
vlak; 

• Plannen van aanpak baseren op instructie- en onderwijsbehoeften van leerlingen; 
• Zoveel mogelijk clusteren van instructie- en onderwijsbehoeften in groepsplannen; 
• Goede communicatie en samenwerking met ouders; 
• Werken met vaste mensen op de school (groepen scholen); 
• Werken met een helder omschreven route voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
• Inzet van externe deskundigen bij de leerlingbespreking. 
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 Passend Onderwijs 

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn dat: 

• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 
• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te 

zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van 
een kind); 

• Scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning 
aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld 
kan worden. 

4.2  Nieuwe leerlingen 

 

Alle scholen in Enschede hanteren de volgende afspraken: 

Aannamebeleid 4-jarigen 

• kinderen worden toegelaten op de dag van hun vierde verjaardag, dat is wettelijk geregeld; 
• 3-jarigen mogen maximaal 5 dagen komen kennismaken, in de laatste twee maanden voor ze 

4 jaar worden; 
• kinderen, die 4 jaar worden in de laatste vier weken van het schooljaar, worden toegelaten ná 

de zomervakantie. 

Aannamebeleid in andere gevallen 

Wanneer kinderen gedurende een schooljaar verhuizen naar een andere buurt, kunnen ze op een 
nieuwe school worden aangenomen; 

  



04  De zorg voor de leerlingen 
    

 
20 

 

wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende het schooljaar willen 
aanmelden op een andere school, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren 
van de betreffende scholen. 

4.3  Het volgen van leerlingen 

Toetsen en leerlingvolgsysteem 

Alle kinderen worden volgens een tijdschema getoetst om hun vorderingen in kaart te brengen. Deze 
vorderingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier is na te gaan welke 
leerling extra aandacht nodig heeft. 

Rapportage groep 1 t/m 8 

Driemaal per jaar vindt er een oudergesprek plaats. Het eerste oudergesprek is voornamelijk een 
kennismakingsgesprek, waarin ouders gevraagd wordt om te vertellen over de talenten van hun 
kind(eren). Het tweede en derde gesprek gaat met name over de schoolvorderingen van het kind. 

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Dit rapport gaat een schoolleven 
lang mee en moet goed behandeld worden. Binnen een tijdsduur van 10 minuten kunnen de ouders 
met de groepsleerkracht over de leerresultaten van hun kind praten. Mocht dit te kort zijn, dan kan een 
vervolgafspraak gemaakt worden. 

Leerlingenzorg / Intern begeleider 

Als uit het leerlingvolgsysteem blijkt, dat een leerling extra zorg nodig heeft, dan krijgt hij die ook. Dit 
geldt ook voor meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen. De groepsleerkracht stelt aan de hand van 
zijn bevindingen een (handelings)plan samen. De groepsleerkracht en schoolassistenten zorgen voor 
uitvoering hiervan. Ook kan de medewerking van ouders ingeschakeld worden om thuis het een en 
ander te doen. De intern begeleider bewaakt deze gang van zaken. 

Plaatsing in groepen, zittenblijven en versneld doorstromen 

De uiteindelijke beslissing voor het zittenblijven, plaatsen in groepen en versneld doorstromen ligt bij 
de directie. Die zal zijn beslissing funderen op een zorgvuldige procedure, waarbij alle betrokkenen 
(ouders, leerkracht, intern begeleider) gehoord worden. 
 
Verwijzing 
 
Iedere ouder of verzorger hoopt dat het op school goed gaat met zijn of haar kind. Toch verloopt de 
schooltijd niet voor alle kinderen probleemloos. De leerkracht probeert er op school achter te komen 
hoe een kind het best geholpen kan worden door met ouders en collega’s te praten en het kind te 
bespreken met de intern begeleider. Daarnaast kan een kind intern besproken worden in de 
consultatieve leerlingbespreking met de schoolbegeleider (orthopedagoog/schoolpsycholoog) en de 
collegiaal consulent (leerkracht/intern begeleider van het speciaal basisonderwijs). Mocht dit 
onvoldoende zijn om uw kind te ondersteunen kan de school een beroep doen op het Steunpunt. 

Het Steunpunt is een overlegorgaan behorend bij de KOE. Door een team van deskundigen wordt 
gekeken welke zorg het beste geboden kan worden aan een kind. 

Voor een kind kan in sommige gevallen een intern of een extern arrangement aangevraagd worden. Bij 
een intern arrangement wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van uw kind en daar een passend 
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traject aan toegewezen. Dit kan betekenen dat uw kind een (kortdurende) periode ondersteuning op 
school krijgt door bijvoorbeeld de onderwijscoach, een kindercoach of een onderwijsassistent. Een 
intern arrangement moet na de bespreking altijd nog goed gekeurd worden door de zorgcoördinator 
van KOE. Een extern arrangement betekent plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs. Een extern arrangement moet na de bespreking nog toegekend worden door de Commissie 
van Toelaatbaarheid. Als school streven we er naar om geen kinderen meer na groep 5 te verwijzen 
naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Zorg voor de kinderen 

De hulp van onze onderwijsassistent en extra formatie wordt ingezet om daar waar nodig de kinderen 
individueel te ondersteunen en een helpende hand te bieden met name op taal- en rekengebied. 

Ook wordt er in de leeftijd van 4-12 jaar twee keer per jaar gebruik gemaakt van een objectieve toets, 
de SCOL,  om de sociaal emotionele ontwikkeling van het individu en het groepsklimaat in kaart te 
brengen. Naar aanleiding van de SCOL wordt er een groepsplan gemaakt. In het groepsplan staan seo-
doelen geformuleerd waaraan op groepsniveau gewerkt wordt.  Om te beoordelen en “vinger aan de 
pols”  c.q. afstemming met de ouders te houden wordt dit plan twee keer per jaar geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. Dit kan samenvallen met de 10-minutengesprekken. 

4.4  Pesten 

De leerkrachten zijn heel attent op pestgedrag. Het pesten wordt niet geaccepteerd en in 
voorkomende gevallen altijd met de betrokken leerlingen doorgesproken.  

Verder krijgen de kinderen de volgende gedragsverwachtingen aangeboden: 

• Hoe ga ik om met mezelf? 
• Hoe ga ik om met de ander? 
• Hoe ga ik om met materialen? 
• Hoe ga ik om met de omgeving? 

 
We gaan hierover met elkaar afspraken maken, zodat het op school ook goed blijft gaan. Een veilige 
school waar je jezelf kan en mag zijn! 

4.5  Veiligheid 

In het kader van de Arbowet van 1 juli 2005 is er op school een preventiemedewerker aangesteld. De 
preventiemedewerker heeft als taak (het mede) uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E), het adviseren van de medezeggenschapsraad en het uitvoeren van preventietaken 
(voortkomend uit het plan van aanpak). In 2017 heeft er een RI&E op onze school plaatsgevonden. Op 
grond daarvan is er een plan van aanpak geschreven. 

Daarnaast zijn op onze school vier BHV-ers aanwezig. De BHV-ers worden jaarlijks geschoold. Op De 
Kubus worden per schooljaar 2 (geplande en niet-geplande) ontruimings-oefeningen met de kinderen 
gehouden. In geval er een BHV-er afwezig is, dan wordt er zorg voor gedragen dat er altijd een BHV-er 
op school aanwezig is. 
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Een reden om ons schoolgebouw te ontruimen zou kunnen zijn: brand, wateroverlast, een gaslek of 
een bommelding. In ieder geval een situatie waarin de leerlingen in gevaar kunnen komen. Een 
ontruiming gebeurt meestal ‘voor de zekerheid’. De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zorgen dat alles 
ordelijk en zonder paniek verloopt. De kinderen verlaten onder leiding van hun leerkracht de klas via 
de afgesproken ontruimingsroute. 

Zij verzamelen zich op het schoolplein op de voor hun klas bestemde plek. Daar wordt vastgesteld of 
iedereen er is. BHV-ers gaan hoe dan ook de school in om alle ruimtes te controleren op achterblijvers. 
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5. De ouders 

5.1  Het belang van ouderbetrokkenheid 

Aan het begin van het schooljaar worden ouderavonden georganiseerd, waarin u in de gelegenheid 
wordt gesteld om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind. In de loop van het schooljaar 
worden ouderavonden gehouden voor: 

1. leerling- en rapportbesprekingen; 
2. voorlichting voortgezet onderwijs 
3. informatie avond 
4. algemene ouderavond 

5.2  Medezeggenschapsraad 

Namens de ouders hebben zitting: 

• Dhr. S. Hübner 
• Mw. S. Blok 

Namens het schoolteam: 

• Mw. B. Kirchjünger 
• Mw A. Weusthuis 

Namens het schoolbestuur: 

• Hr. G Aarnink 

5.3  De Ouderraad 
 

De ouderraad is een groep van ouders, die alle ouders vertegenwoordigt in de diverse zaken, die te 
maken hebben met het beleid en de activiteiten van de school.  
De ouderraad vergadert eens per maand en heeft daarnaast regelmatig contact met de schoolleiding 
en de leerkrachten. Verder wordt de ouderraad van diverse zaken op de hoogte gehouden zoals: de 
onderwijsmethodes over pestgedrag en andere zaken zoals veranderingen in de school en op het 
schoolplein. Ook helpt de ouderraad met het zoeken naar oplossingen voor grote en kleine problemen 
of komt zelf met nieuwe ideeën.  

Een tweede belangrijke functie van de ouderraad is het (helpen) organiseren en bedenken van leuke 
activiteiten. U kunt hierbij denken aan het smikkelfeest, de fancyfair, het sinterklaasfeest, de 
kerstviering, de kerstmarkt en het paasontbijt. 

Voor deze activiteiten en andere dingen, zoals de Koningsspelen, het carnaval en natuurlijk het 
jaarlijkse schoolreisje, is geld nodig. Dit wordt jaarlijks door de ouders betaald in de vorm van een 
“ouderbijdrage”. 
 

Voor vragen over de ouderraad kunt u contact opnemen met onderstaande personen: 
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Samenstelling 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:  bij toerbeurt 
Penningmeester:  G. Aarnink 
 
Overige leden ouderraad: 
Mw. M. van ’t End, mw. F. Grimberg, mw. N. Roode, mw. E. Kock, mw. S. Mol. 
 

5.4  Vrijstellingen onderwijs 

 

Als uw kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling 
mogelijk. Namelijk vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs, maar ook 
vrijstelling van inschrijving op een school en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 

 
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar 

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs 
strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het 
begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e 
verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het 
wel melden bij de directeur.  
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw 
kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale 
toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind 
te voorkomen. 
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want 
veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3. 



05  De ouders 
    

 
25 

 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van 
schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn: 
 

- ziekte; 
- schorsing; 
- een religieuze feestdag; 
- een huwelijk; 
- een begrafenis. 

 
Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte 
moet de directeur dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? 
Ook dan moeten de leerling en ouders de directeur van te voren informeren. Afwezig zijn door een 
huwelijk of begrafenis mag alleen als de directeur vooraf toestemming heeft gegeven. 
 
Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op 
vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval 
kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. (Bron: 
rijksoverheid.nl). 
 

5.5  Klachtenregeling 

Het is mogelijk dat er ondanks de inzet van iedereen iets misgaat tussen ouders en school. Het is in 
een dergelijk geval heel belangrijk dat beide partijen stappen nemen om tot een goede oplossing te 
komen. 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 tijdig contact op te nemen met de 
groepsleerkracht 

• Bij kwesties die betrekking hebben op de school, tijdig contact op te nemen met de directie 
van de school. In de meeste gevallen lost dit al veel op. 

 
Mocht het gesprek met de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u contact 
opnemen met de intern begeleider of de directeur. Deze zal met u de klacht bespreken en trachten 
alsnog tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan zal hij/zij u verwijzen naar 
het bestuur, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Enschede. Daar 
kunt u zich ook vervoegen 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. 
 

5.6  Rechten en plichten 

Tijdens het aanmeldingsgesprek geeft de directeur u, als ouder/verzorger, 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 zich confirmeert aan de regels en afspraken die er zijn. 
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5.7  Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat u als ouder deze bijdrage niet hoeft te betalen. Maar 
daar tegenover staat dan ook dat uw kind : 

- met Sinterklaas geen cadeautje krijgt; 
- niet deelneemt aan de kerstmaaltijd; 
- niet meegaat op schoolreis, etc. 

De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Zij betaalt de 
rekeningen van de verzekering, schoolreisjes, etc. 

Elk jaar tijdens de algemene jaarvergadering legt zij een financieel jaarverslag voor. 

De bijdrage in het schooljaar 2020-2021 is € 46,00 voor het eerste kind en voor elk volgend kind  
€ 43,- per kind. 
 

Specificatie: 

1. Sinterklaas     € 9,00 
2. Kerstviering en maaltijd    € 2,50 
3. Carnaval      € 1,00 
4. Paasontbijt     € 1,50 
5. Atletiek / spellen dag    € 1,50 
6. Schoolreis     € 28,00 
7. Verzekering     € 2,50 

      Totaal € 46,00 
 

 

 
U wordt in het begin van schooljaar verzocht de ouderbijdrage te voldoen. U ontvang hiervoor een 
brief die voor de herfstvakantie wordt verspreid.  
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5.8  Inspraak 

De medezeggenschapsraad is het wettelijk orgaan waarin ouders kunnen meedenken en meebeslissen 
over bepaalde beleidszaken van school. U kunt als ouder een vergadering van de MR te allen tijde 
bijwonen en gebruik maken van uw spreekrecht. Daarnaast organiseren we op de KUBUS twee keer per 
jaar een inspraakavond voor ouders. Hier bespreken en evalueren we het schooljaarplan en maken we 
een aanzet voor het nieuwe schooljaarplan. 

 

Suggesties en ideeën 

Mocht u leuke suggesties, goede ideeën of klachten hebben, waarvan u vindt, dat de school dat 
eigenlijk moet weten, maar u vindt het moeilijk om zelf naar school te komen of het tegen iemand van 
de Medezeggenschapsraad of Ouderraad te zeggen, dan kunt u deze zaken uiteraard ook op papier 
kwijt. 

5.9  Verzekering 

Alle kinderen hebben een door school afgesloten collectieve reis- en ongevallenverzekering. 
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6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

6.1  Activiteiten ter verbetering en ondersteuning van het onderwijs in de school 

Om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij onze kinderen vinden we het belangrijk om 
ons onderwijs soms te meten. In het schooljaar 2020-2021 zal er weer een tevredenheidspeiling 
gedaan worden onder ouders, leerlingen en leerkrachten. 

6.2  Samenwerkingsverband 

Wij zijn met onze school verbonden aan de Stichting SWV 23-02.  Dit is het samenwerkingsverband 
primair onderwijs voor Twente. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend 
onderwijs is er dan ook op gericht om álle leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en 
speciaal (voortgezet) onderwijs zoveel als mogelijk thuisnabij te ondersteunen. 
Om zo goed mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden werken scholen samen in regionaal 
ingedeelde samenwerkingsverbanden, in ons geval dus SWV 23-02. De samenwerking tussen 
jeugdzorg, onderwijs en gemeente maakt het mogelijk passend onderwijs en passende opvoed- en 
opgroeiondersteuning voor kind en gezin te bieden. SWV 23-02 werkt samen met de gemeenten 
Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van ons samenwerkingsverband: 
http://www.swv2302.nl/ 
 

6.3  Overige partners 

Wijkcoach Velve Lindenhof: Marjet Zanderink 
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6.4  Opvoeden, een vak apart! 

Als ouders lopen we allemaal wel eens aan tegen vragen en twijfels in de opvoeding. Je hebt te maken 
met het  karakter van je kind en met het karakter van jezelf. Je loopt aan tegen fases in de 
ontwikkeling, die lastig kunnen zijn. 

Er vinden in het gezin gebeurtenissen plaats waar een kind op reageert, bijv. het overlijden van een 
familielid, echtscheiding, of de komst van een nieuw broertje/zusje. Het ene kind heeft weer een 
andere benadering nodig dan het andere. 

Op school of thuis kan het gedrag van een kind opvallen. Het trekt zich terug of is juist erg druk, maakt 
veel ruzie, is brutaal, het kan niet spelen, schoolprestaties gaan achteruit, enz. 

Het is in het belang van je kind om op school met elkaar over die zaken te kunnen praten.  Soms kan 
het enorm helpen om eens met een buitenstaander het gedrag van je kind te bespreken. Daar kunnen 
tips uit komen voor een nieuwe aanpak of een andere manier van omgaan met je kind, die vaak snel 
resultaat oplevert. 

De wijkcoach houdt maandelijks een spreekuur op de Kubus. U kunt spontaan op het spreekuur 
langskomen, maar u kunt ook via de intern begeleider een afspraak maken. Tijdens het spreekuur kunt 
u met de wijkcoach uw situatie bespreken, uw zorgen uiten of uw vragen stellen. Desgewenst kan er 
een vervolg afspraak gemaakt worden. 

Gesprekken kunnen bij u thuis, op school of op het kantoor van het maatschappelijk werk aan de 
Gronausestraat 300, het Wijk Servicecentrum Oost, plaatsvinden. Er zijn gesprekken mogelijk met 
alleen ouders, met ouders en kind samen of met uw kind alleen. Ook een observatie op school kan 
soms een onderdeel zijn van de begeleiding. Vaak kan in enkele gesprekken al veel bereikt worden. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u hiervoor terecht bij de intern begeleider 
Mariëlle Berndt. 

6.5  Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente 

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) van de GGD Regio Twente, helpt u hier graag bij. 
In de basisschoolperiode komen zij op school in groep 2 en 7 voor een preventief 
gezondheidsonderzoek. Zij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en 
psychosociale ontwikkeling van kinderen. 
De laatste jaren zien zij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 
zijn zij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. De JGZ ziet nog 
steeds elk kind en heeft daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. 

6.6  Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen zij aan u, ouder(s) of verzorger(s), twee vragenlijsten in te 
vullen. Deze ontvangt u via school van de JGZ. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke 
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw 
kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het 
gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw 
kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een 
formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. 
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De JGZ vindt het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. 
Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. 

Eventueel vervolg 

Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een 
aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. 
De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. 

Samenwerking met school 

De JGZ heeft regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken op 
school. Daarnaast adviseert de JGZ de school over onderwerpen als schoolverzuim, hygiëne en 
veiligheid in en om de school, hoofdluisbestrijding (onder andere hulp bij het opzetten van 
ouderwerkgroepen) en het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. 

Jeugdtandverzorging 

Elk halfjaar komt de bus van de jeugdtandverzorging op school en biedt volledige tandheelkundige 
hulp. Desgewenst krijgen de kinderen die deelnemen vanaf jaargroep 3 elk halfjaar een 
fluoridebehandeling. 

De jeugdtandverzorging is telefonisch bereikbaar onder nummer 053-4309010; 

E-mailadres: jeugdtand-verzorging@hetnet.nl 

Logopedie: 

In LUMEN beschikt het Twentsch logopediecentrum over een zelfstandige ruimte. Zij bieden 
logopedische therapie en advies aan iedereen die problemen ondervindt bij het communiceren. 

De logopedisten zijn telefonisch bereikbaar onder nummer:  tel: 085-7733033 
E-mailadres: info@twentsch-lc.nl 

6.7  VVE 

Als een vierjarig kind heeft deelgenomen aan een VVE-traject op de peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf wordt er in  overleg met de ouder(s)/verzorger(s),  in de eerste maanden een 
taalonderzoek afgenomen. Na het taalonderzoek krijgt u schriftelijk bericht over de resultaten. Deze 
resultaten worden ook met de school besproken. De school bepaalt of er extra hulp nodig is en neemt 
dan contact met u op. Bij ons op school blijven we de VVE kinderen ook volgen. 

6.8  Ouderontmoetingsgroep 

Elke woensdagochtend  van 8.30 tot 11.00 uur vindt de ouderontmoetingsgroep plaats in de 
lerarenkamer van de Kubus. Onder begeleiding van Marion van Gils van Alifa vinden er onder het 
genot van een kopje koffie gesprekken plaats met betrekking tot het opvoeden van kinderen en tips 
voor gezond opgroeien. Deelname is gratis en vrijblijvend. 
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7. Procedures en resultaten van het onderwijs 

 
7.1  Toelating leerlingen 

De aanmelding van kinderen voor toelating gebeurt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag 
waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 
10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke 
school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Het bevoegd gezag beoordeelt bij de aanmelding 
of het een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders 
verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen 
in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter 
bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden 
van onderwijsachterstanden. 

 
7.2  Time out, schorsen en verwijderen 

Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels binnen de school 
houden kunnen maatregelen worden genomen. In veel gevallen gaat het hierbij om binnen de school 
te nemen maatregelen die passend zijn voor het incident dat heeft plaats gevonden. Maatregelen 
betreffende kinderen hebben normaal gesproken een pedagogische functie. 

Wanneer gedragsregels in ernstige mate worden overschreden, kan het zijn dat maatregelen genomen 
dienen te 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 wanneer de directie of het bevoegd gezag bij terugkerend ernstig wangedrag 
van leerling en/of ouders van mening zijn dat een formeel en indringend signaal gegeven dient te 
worden, om de ernst van het (herhaalde) wangedrag te onderstrepen. Dit is ook van toepassing indien 
de leerling in redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar leerkracht, de hulpouders of de directie van 
de school. Schorsing is tevens een aanwijzing aan ouders/verzorgers 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 extreem fysiek geweld naar anderen, extreme verbale agressie, extreme 
agressie naar goederen en voorwerpen, extreme agressie naar zichzelf. 
Het onthouden van door de school noodzakelijk geachte zorg voor een leerling door de 
ouders/verzorgers, kan gezien worden als een daad van (ernstig) wangedrag ten opzichte van zowel de 
leerling als de school. 
Verwijdering is een maatregel bij zodanig terugkerend, ernstig wangedrag dat het bevoegd gezag 
concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. 
Voor de drie maatregelen geldt een binnen KOE afgesproken protocol. Dit protocol is voor iedere 
ouder/verzorger beschikbaar via de directeur of de MR van de school. 
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7.3  Uitstroomgegevens 

Binnen KOE is afgesproken om de uitstroomgegevens van de school te plaatsen in de schoolgids. Ons 
onderwijs is erop gericht de kwaliteiten van kinderen zo goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat 
we eraan werken dat kinderen hun schoolloopbaan kunnen vervolgen op een vorm van voortgezet 
onderwijs die het beste bij hun kwaliteiten past. De uitstroomgegevens geven wat ons betreft slechts 
zeer beperkt informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. Naar het oordeel van de inspectie voldoen 
de uitstroomcijfers in relatie tot de schoolpopulatie aan de verwachtingen. 
De afgelopen drie jaar zijn de kinderen van onze school naar de volgende vormen van voortgezet 
onderwijs gegaan: 
 

 PRO/ VMBO 
BBL 

VMBO KBL VMBO-
T/MAVO 

HAVO VWO 

2017-2018 - 40% 40% 13% 7% 
2018-2019 31% 25% 19% 6% 19% 
2019-2020 45% 20% 30% 5% - 

 

 

 

De resultaatmeting van het onderwijs gebeurt onder andere door deelname van de leerlingen van 
groep 8 aan de CITO eindtoets basisonderwijs. Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan deze toets. 

De school geeft op grond van haar ervaringen en de leerresultaten een advies. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van gegevens over motivatie, gedrag en werkhouding en de gegevens uit het CITO 
leerlingvolgsysteem. De directeur is verantwoordelijk voor het uiteindelijke advies. Daarbij geadviseerd 
door de leerkrachten van groep 7, 8 en de IB-er. Het advies van de basisschool is bindend en wordt 
door het voorgezet onderwijs overgenomen. 
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8. Regeling van school- en vakantietijden 

8.1  Het vijf gelijke dagen model op de Kubus 

Steeds meer basisscholen hebben zich de laatste jaren georiënteerd op mogelijkheden om hun 
schooltijden aan te passen. Met de nieuwe schooltijden streeft men onder meer naar een beter 
dagritme, naar een minder onrustige en versnipperde schooldag voor de kinderen en ouders en naar 
een rijk en aantrekkelijk aanbod dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert. 

Dit zijn onze schooltijden: 

Groep 1 t/m 8:  maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur. 
 
Hiermee voldoen we aan de wettelijke voorschriften dat elk kind gedurende 8 jaren basisonderwijs 
7520 lesuren maakt. 
 
Om 10.00 uur is er voor de groepen 3 t/m 8 speelkwartier en tussen de middag wordt er in 
verschillende groepen op verschillende tijden gegeten en buiten gespeeld. 
Tijdens de lunchpauze wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken 
gedurende (ongeveer) vijftien minuten. Uiteraard mogen de jongste kleuters hier wat langer over doen. 
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. De leerkracht eet mee met de kinderen. De nadruk 
ligt daarbij op gezond eten. 
 

 

8.2  Verzuimregeling 

In onze school wordt in elke groep aan het begin van de ochtend de aanwezigheid van alle leerlingen 
gecontroleerd en eventuele verzuimen genoteerd. Aan het einde van de maand worden de absenties 
centraal verwerkt. Eventuele onrechtmatige verzuimen worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. Bij 
ziekte e.d. van een leerling dient de school op de hoogte gebracht  te worden (voor het begin van de 
lessen). Bij afwezigheid zonder kennisgeving zal de groepsleerkracht z.s.m. informeren bij eventuele 
broertjes en/of zusjes of bij de ouders/verzorgers zelf. Na drie dagen afwezigheid zonder kennisgeving 
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zal door de directie de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. Deze kan dan passende maatregelen 
treffen. 

8.3  Verlof 

Elk kind heeft recht op vormen van extra verlof. Een vorm van verlof is bijvoorbeeld een vakantie onder 
schooltijd. Hier gelden wel de volgende regels voor: 

Vakantie onder schooltijd kan als er niet binnen de schoolvakanties vakantie kan worden opgenomen 
en hiervan een verklaring van de werkgever aan de directeur is gegeven. 

 

Dit verlof mag:  

• één keer per schooljaar; 
• niet langer dan 10 schooldagen; 
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; 
• niet, als het een (tweede) vakantie in de wintermaanden betreft ; 
• niet, als het gaat om een langdurig verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst. 

 
Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode om organisatorische reden niet 
gemist kan worden, is geen reden om verlof te verlenen. 
 

De directie mag ook verlof verlenen voor bepaalde omstandigheden: 

• bij verhuizing (max. 1 dag) 
• bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen afhankelijk van de situatie) 
• bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur) 
• bij overlijden van familie (1, 2, 3 of 4 dagen afhankelijk van de situatie) 
• bij jubilea van ouders of grootouders (1 dag) 
• voor het vieren van een religieuze feestdag (max. 1 dag per verplichting) 
• bij andere gewichtige omstandigheden ‘bijzonder verlof’ (in overleg met de directeur)  
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De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

• familiebezoek in het buitenland 
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan 
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn 

 
Op school zijn formulieren aanwezig voor het aanvragen van extra verlof. Het formulier voor ‘bijzonder 
verlof’ is af te halen bij de directie en dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend 
(bij voorkeur minimaal acht weken van te voren). 
Voor het overige verlof kunnen ouders bij de leerkracht terecht. 
 
Niet eens met het besluit? 

Wanneer een verzoek om verlof wordt afgewezen, kan er een bezwaarschrift worden ingediend bij 
degene die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek om een verlof van minder dan tien dagen kan 
dit bij de directeur van de school, bij meer dan tien dagen bij de leerplichtambtenaar. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 

• naam en adres van belanghebbende; 
• de dagtekening (datum); 
• een omschrijving van het besluit dat is genomen; 
• argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit. 

(bron: Handboek Scholen Leerplicht Gemeente Enschede). 

8.4  Vakanties en vrije dagen: 

Herfstvakantie   : 12 oktober t/m 16 oktober 
Kerstvakantie   : 21 december t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie   : 22 februari t/m 26 februari 
Goede vrijdag   : 2 april 
Koningsdag:   : 27 april 
Meivakantie   : 3 mei t/m 14 mei 
Tweede Pinksterdag  : 24 mei 
Zomervakantie   : 12 juli t/m 20 augustus 
 

Op de volgende dagen wordt van de gewone schooltijden afgeweken: 

1. Vrijdag     4 december 2020  Sinterklaasfeest 
2. Donderdag   17 december 2020 Kerstviering 
3. Vrijdag    12 februari 2021  Carnavalsfeest 
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8.5  Afmelden 
Als uw kind niet naar school kan, omdat het bijv. ziek is, moet u hem/haar z.s.m. op school afmelden bij 
voorkeur voor 8.30 uur. Als u het kind niet afmeldt, zoekt de leerkracht van uw kind contact met u om 
de reden van afwezigheid te vernemen. 
 
8.6  Kindcentrum Columbus junior en naschoolse opvang 

In ons IKC werken wij nauw samen met kindcentrum Columbus junior. Het is een combinatie van een 
kinderopvang en peuterspeelzaal voor kinderen tussen 3 maanden en 4 jaar. 

Voor informatie kunt u bellen met (088) 234 74 00. Ook voor het gebruik van naschoolse opvang kunt 
u bij hen terecht. 
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9. Overige 

9.1  Nieuwsbrief, Facebook en website en SchouderCom 
Wekelijks wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het actuele nieuws op school. Deze 
nieuwsbrief wordt verstuurd via onze communicatieapp SchouderCom. Hier worden ook blog geplaatst 
met allerlei nieuws en/of activiteiten van de groep. Op de website en op onze Facebookpagina vindt u 
tevens verslagen en foto’s van activiteiten. Sinds 25 mei 2018 is het nieuwe privacy protocol van kracht. 
Ouders moeten toestemming geven voor het gebruik van fotomateriaal voor de website en Facebook 
en jaarlijks moeten we controleren of deze gegeven toestemming nog actueel is. 
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9.2  Sport 

Gymnastiek 

Onze leerlingen krijgen twee keer in de week les in gymnastiek. Dit doen zij in de gymzaal in Lumen. 
De aangeboden lessen worden één keer per week verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek en de 
andere keer door de groepsleerkracht. 

BeweegWijs 

In de pauzes wordt er BeweegWijs aangeboden. Dit is een speelpleinconcept waarbij de kinderen leren 
zelfstandig samen te spelen. Deze spellen worden begeleid door de leerlingen uit groep 8. 

Schoolsporttoernooien 

Als school zijn we vertegenwoordigd op verschillende sporttoernooien. De deelnemende teams krijgen 
in de weken voorafgaand aan een toernooi training van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Sportverenigingen binnen de school 

Onder schooltijd verzorgen sportverenigingen introductielessen. Deze vinden plaats onder het gymuur 
van de groepsleerkracht. De kinderen kunnen op deze manier kennis maken met verschillende sporten. 

Sportevenementen 

Gedurende het jaar zijn er vele sportevenementen waaraan onze leerlingen deelnemen. Deze worden 
afgestemd met het schoolteam zodat de effectieve leertijd goed benut wordt. 

Gymrooster 

Maandag in de speelzaal; groepsleerkracht 
09.00 – 09.45  groep 1 
09.45 – 10.30  groep 1/2 

Dinsdag groepsleerkracht 
08.45 – 09.30  groep 4/5 
09.30 – 10.15  groep 5 
10.15 – 11.00 - 
11.00 – 11.45 groep 3 
11.45 – 12.30 - 
12.30 – 13.15 groep 6 
13.15 – 14.00 groep 7/8 

Vrijdag in de speelzaal; groepsleerkracht 
09.00 – 09.45 groep 1 
09.45 – 10.30 groep 1/2 
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Vrijdag, vakleerkracht  
09.30 – 10.15 groep 3 
10.15 – 11.00 groep 4/5 
11.00 – 11.45 groep 5 
11.45 – 12.30 pauze 
12.30 – 13.15 groep 6 
13.15 – 14.00 groep 7/8 

 
 

9.3  Protocollen 
 

We hanteren binnen onze school verschillende protocollen waaronder: 

Protocol ‘Agressie en geweld tussen ouder en school’ van de gemeente Enschede. 

De scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Enschede staan het niet toe dat 
betrokkenen bij de school zich bedreigd voelen door b.v. de houding of acties van andere 
volwassenen, ongeacht of er bij deze bedreigingen sprake is van gebruik van wapens. 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. 

Het verrichten van medische handelingen door het personeel van de school is aan regels gebonden. 

Uitgangspunt is dat wij niet zo maar medische handelingen mogen verrichten en/of medicijnen mogen 
toedienen. Dit geldt zelfs voor het toedienen van een aspirine. Daarover zullen we altijd met de 
ouders/verzorgers in overleg proberen te treden. 

Wat wij wel of niet mogen en onder welke voorwaarden, hebben wij beschreven in een medisch 
protocol, dat gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Met name wanneer uw zoon of dochter regelmatig 
medische verzorging nodig heeft, gaan wij graag met u in gesprek over dit protocol. 

Daarnaast is het erg belangrijk dat wij bij calamiteiten met u kunnen overleggen. Wij hebben uw 
medewerking nodig bij het actueel houden van de telefoonnummers waarop u bereikbaar bent. In het 
belang van uw kind verzoeken wij u dan ook om alle veranderingen op dat gebied z.s.m. aan ons door 
te geven. 

Protocol Sociale media en internetgebruik. 

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien 
dat ouders, medewerkers en kinderen trots zijn op de school en ze kunnen een bijdrage leveren aan 
een positief imago van onze school. Van belang is dat iedereen beseft dat je met het plaatsen van 
berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt 
schaden. Om deze reden vragen wij iedereen om bewust met de sociale media om te gaan. 

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de 
gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 
mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

De KOE vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen 
verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet voor een ieder die bij 
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een school van de KOE betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Wij merken echter een 
toenemende mate van incidenten buiten schooltijd die soms invloed hebben op het groepsklimaat. Wij 
hopen op uw steun om onze kinderen blijvend te wijzen op zorgvuldig gebruik van 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 
kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. 
De code is op verzoek verkrijgbaar bij de school of het bestuur. 

Daarnaast hanteren we ook de volgende protocollen: 

• Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen; 
• Protocol leerlingenvervoer en veiligheid; 
• Protocol echtscheiding; 
• Protocol anti-pesten; 
• Protocol agressie en geweld; 
• Protocol calamiteiten; 
• Protocol omgaan met diëten; 
• Protocol rouwverwerking; 
• Protocol communicatie; 
• Protocol ongewenste intimiteiten; 
• Protocol veilig klimaat; 
• Protocol brandveiligheid. 

Alle bovengenoemde protocollen zijn op te vragen bij de directeur van de school. 

9.4  Sponsoring 
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De school hanteert met betrekking tot sponsoring de volgende uitgangspunten: 

• sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
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, m.a.w. mogen niet in gevaar komen wanneer sponsormiddelen 
wegvallen; 

• de school levert geen tegenprestatie t.o.v. sponsoren. 
 
De school conformeert zich aan het convenant opgesteld door het ministerie van onderwijs. Op de 
school vindt o.a. sponsoring plaats in de schoolkrant, op de website en op het schoolsporttenue. 

Vrienden van de KUBUS. 

Een vast onderdeel van onze sponsor inkomsten zijn de ‘Vrienden van de KUBUS’. Dit zijn bedrijven die 
jaarlijks een bedrag van €100,- ,  €250, of €500,-. Dit geld wordt geïnvesteerd in het Talent 
herkenningstraject. Jaarlijks wordt over dit geld verantwoording afgelegd aan MR en tijdens de 
inspraakavonden. Daarnaast krijgen de vrienden van de KUBUS medio juni een lunch aangeboden 
waarin we ook verantwoording aan hun afleggen over de bestedingen van het geld. 

Verantwoording besteding sponsormiddelen 

Van de sponsorgelden gaat jaarlijks een bedrag van € 400,- naar een goed doel. Het overige 
sponsorgeld wordt gebruikt voor de aanschaf van sportkleding, buitenspelmateriaal, talentontwikkeling 
en schoolaankleding. Verantwoording over het besteden van sponsorgeld zal jaarlijks aan de MR 
gedaan worden. 

 

 

 
 

  



10  Diversen 
    

 
42 

 

10. Diversen 

10.1  Adressen en telefoonnummers 
 

Schoolbestuur 

Katholiek Onderwijs Enschede 

Postbus 646 

7500 AP Enschede 

Bezoekadres: 

Moutlaan 31 

7523 MC Enschede 

tel. (053) 434 94 00 

 

Vertrouwenspersoon  

Saskia Huisman 

Velveweg 50 

7533 XK Enschede 

s.huisman@skoe.nl 

 

Klachtencommissie KOE 

p/a Moutlaan 31 

7544 GG Enschede 

Tel. (053) 434 94 00 
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Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie 

tel. (0900) 111 31 11 

 

Administratiekantoor 

Onderwijsbureau Twente 

Postbus 185 

7620 AD  BORNE 

Tel. (074) 265 06 50 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 10048 

8000 GA Zwolle 

tel. (088) 669 60 00 

 

Leerplichtambtenaar 

D.M.O. 

Postbus 20 

7500 AA Enschede 

tel. (053) 481 77 70 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Postbus 16375 

2500 BJ  Den Haag 

Tel. (070) 412 34 56 
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DUO 

Postbus 606 

2700 ML Zoetermeer 

tel. (079) 323 23 23 

 

Steunpunt Zorg KOE  

Moutlaan 31  

7523 MC Enschede 

tel. (053) 434 94 00 

 

Commissie van arrangementen (KOE) 

Moutlaan 31  

7523 MC Enschede 

tel. (053) 434 94 00 

 

Gezondheidszorg 

Adviesbureau Pedagogisch Perspectief (particuliere instelling)  06-53 77 14 06 

GGD Regio Twente       (053) 487 68 88 

Jeugdgezondheidszorg      (0900) 333 88 89 

St. Maatschappelijke Dienstverlening Enschede & Haaksbergen (053) 435 33 53 

Bureau Jeugdzorg Overijssel     (088) 856 78 00 

Jarabee Jeugdzorg in Twente     (074) 256 19 00 

Stichting Kindertelefoon      (0800) 0432 

Stichting regionale instelling voor jeugdtandverzorging  (053) 430 90 10 

Mediant Geestelijke gezondheidszorg afd. jeugd   (053) 482 85 00 

Raad van de Kinderbescherming     (0546) 83 22 00 

Opvoedvragen        www.loes.nl  
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10.2 Bijlage: brief betreffende de ouderbijdrage 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor elke school bestaat de wettelijke verplichting de ouders van alle kinderen van de school te vragen 
een overeenkomst te tekenen, waarbij u de verplichting aangaat de ouderbijdrage over het betreffende 
schooljaar te voldoen. Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 46,00 voor het 
eerste kind en elk volgend kind € 43,00 per kind. 

 

Van de ouderbijdrage worden de volgende zaken geregeld: 

• de premie voor de collectieve ongevallenverzekering; 
• het sinterklaasfeest; 
• het schoolreisje; 
• overige uitgaven, zoals de kerstviering, kerstmaaltijd, spel- en sportdagen. 

 

U begrijpt echter dat diverse zaken door ons niet meer georganiseerd kunnen worden zonder uw 
financiële ondersteuning. 

 

Het bedrag voor uw kind(eren), nummer ….  , …. , .. , ….  voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt  €…. ,.. 

U kunt als volgt betalen: 

*  Via de bank                      

* Contant aan de leerkracht 

SNS bank                   

t.n.v.  Oudercommissie         

Basisschool De Kubus          

Rekening NL 17 SNSB 0911690727 
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Team 

 
V.l.n.r.: Saskia Huisman, Albertien ter Horst, Mariëlle Berndt, Natascha Leus, Wendy ter Beek, Gertjan 
Aarnink, Iris ter Beke, Toon Dokter, Mila Pflaum, Sharon Moraal, Bianca Kirchjünger, Annelot Weusthuis, 
Natalie ter Beek en Mariëlle Diepeveen. Op de foto ontbreken Monique Peper en Henk Jan Krake. 


