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De Noorderborch 2019-2020
1. Wie zijn wij?
Katholieke Basisschool De Noorderborch
Locatie:
Havezathe
Havezathe 99
7608 CL Almelo
 0546 – 862244

Welgelegen
Welgelegen 6
7608 JZ Almelo
 0546 – 864437

E-mail: directie.denoorderborch@stichtingquovadis.nl
www.kbsdenoorderborch.nl
Wie werken er?
Schoolleiding:
Directeur:
Hélène Lucassen
Teamsamenstelling.
Leerkrachten met groepsoverstijgende taken:
Interne begeleiding:

Ineke Oude Avenhuis
Locatie Havezathe: groep H1-2A, 1-2B, H3A, H4,
H5/6 en H6.
Sylvia Koster
Locatie Havezathe: groep H1-2C, H1-2D, H 3B, H5,
Locatie Welgelegen: groep W7, W7/8 en W8

I.C.T. coördinatie:
(Computeronderwijs)

Henk Sand

Schoolopleider:

Herma Eppink

Groepsleerkrachten:
Locatie Havezathe:
Groep H1-2A

Maaike Oude Smeijers
Patricia Munsterman

Groep H 1-2B

Karin Wilmink
Agnes Koster

Groep H 1-2C

Tabitha Kuipers
Erna Nijeboer

Groep H 1-2D

Stefanie Timmerhuis
Kim Velthuis

Groep H 3A

Machteld Paassen
Manon Starink
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Groep H 3B

Kristel Schroder
Claire Abbink

Groep H 4

Manon Ekkerink
Lydia Sepoyan

Groep H 5

Sabine Lubbers

Groep H 5/6

Ellen ten Velde
Henk Sand

Groep H 6

Lotte Baader

Locatie Welgelegen:
Groep W 7

Lotte van Telingen

Groep W 7/8

Anne Braamhaar
José Filart

Groep W 8

Kim Nieuwmeijer
Jan Peter Haas

2. Onderwijs
2.1 Schooltijden
Schooltijden 2019 – 2020

•
•
•

Groep 1 t/ m 4:
's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
's middags van 12.30 uur tot 14.30 uur
's woensdags tot 12.15 uur.

•
•
•

Woensdag - en vrijdagmiddag vrij.

Groep 5 t/ m 8:
's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
's middags van 12.30 uur tot 14.30 uur
's woensdags tot 12.15 uur

Woensdagmiddag vrij.

Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal
7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de
periode 01-10-2019 t/m 30-09-2020) aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf
dagen in de week onderwijs gegeven.
Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen.
Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er
sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd. De Medezeggenschapsraadoudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd.
2.2 Gymrooster
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
11.45 – 12.30 uur

Dinsdag
Groep 7/8
Groep 6
Groep 5/6
Groep 4

Vrijdag
Groep 8
Groep 3A
Groep 3B
Groep 5
Groep 7
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08.45 – 09.15 uur
09.15 – 09.45 uur
09.45 – 10.15 uur
10.15 – 10.45 uur

Woensdag
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D

2.3 Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Mei
Pinksteren
Zomervakantie

van
ma 21-10-19
ma 23-12-19
ma 17-02-20
vr 10-04-20
ma 27-04-20
ma 01-06-20
Vr 03-07-20

tot en met
vr 25-10-19
vr 03-01-20
vr 21-02-20
ma 13-04-20
vr 08-05-20
vr 14-08-20

2.4 Vrije dagen/studiedagen
De volgende dagen zijn vrije dagen voor de leerlingen:
• 3 februari 2020
• 18 juni 2020
• 24 juni 2020
2.5 Verandering methodes
Muziekmethode 123 Zing.
Dit is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8, waarmee elke leerkracht
structureel én met plezier muziekles kan geven. De methode biedt aansprekende
liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van
pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek.
3.

Kwaliteitszorg

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de
schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de Noorderborch een korte beschrijving
van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.
Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we u in deze
paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast
beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om de
kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat
we in het komende jaar op dit vlak gaan doen.

4

3.1 Resultaten
3.1.1 Resultaten voor de Eindtoets en uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs
Voortgezet
Uitstroom 2018
Uitstroom 2018
Uitstroom 2019
onderwijs
Gemiddelde score Gemiddelde score Gemiddelde score
CITO
IEP
IEP
535,8
87,7
80,7
Aantal leerlingen 38 Aantal leerlingen 38 Aantal leerlingen 38
VWO/ Atheneum/
3
9
4
gymnasium
HAVO
13
14
6
VMBO GT
9
8
16
VMBO B/ KG
13
7
10

3.1.2 Sociaal-Emotionele ontwikkeling
Om de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen gebruiken we
ZIEN.
D.m.v. observaties brengen de leerkrachten het welbevinden en de betrokkenheid
van leerlingen in kaart. Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen een tweetal
vragenlijsten die de onderdelen welbevinden en betrokkenheid bevragen. Naar
aanleiding hiervan wordt er gekeken naar bepaalde onderdelen waarin de groep
zich zou kunnen/ moeten ontwikkelen. Middels een groepsplan gedrag wordt er aan
vaardigheden gewerkt om het sociaal- emotioneel functioneren van de groep te
verbeteren.
3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken
3.2.1 Terugblik op afgelopen schooljaar
In het schooljaar 2018-2019 zijn we op de Noorderborch gaan werken met:
• Verschillende werkgroepen o.a. voor de vakgebieden rekenen, taal/lezen en
creatief.
• Vanuit de werkgroepen rekenen en taal/lezen zijn er o.a. afspraken gemaakt
over bepaalde werkwijzen binnen de groep en er zijn doelenkaarten
gemaakt voor rekenen en woordenschat.
• Vanuit de werkgroep taal/lezen is ervoor gekozen om in het vervolg ook de
CITO woordenschat af te nemen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8.
• De werkgroep creatief heeft voor een periode van 4 weken gezorgd voor
een extra aanbod op het gebied van muzikale vorming. In deze periode is er
o.a. gebruik gemaakt van de muziekmethode 123 Zing.
• Een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs. We merken dat het aanbod
voor de kinderen veel uitdagender is.
• Binnen het conglomeraat Almelo (een samenwerking tussen de verschillende
scholen van Stichting Quo Vadis) zijn we gaan werken met experts op het
gebied van gedrag, hoog- en meerbegaafdheid en ICT.
We kunnen een beroep doen op de gedragsexpert als er vragen zijn van een
leerkracht b.v. op gebied van groepsdynamiek of gedragsproblematiek.
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•

3.2.3
•
•
•

•
•

4.

De experts van meer en hoogbegaafdheid voorzien de leerkrachten van
extra informatie omtrent dit onderwerp. Ook is er de mogelijkheid om één
van de experts in te zetten om gedurende een periode met een groep
leerlingen van groep 5 en 6 of groep 7 en 8 te laten werken met uitdagende
opdrachten.
Vanuit de werkgroep ICT is er een training geweest voor alle leerkrachten
voor het gebruik van het digibord.
Bieb op school. Sinds het schooljaar 2018-2019 maken alle leerlingen van de
Noorderborch gebruik van de bieb op school. De leerlingen kiezen zelf een
boek uit en nemen het mee naar school om het daar lekker te kunnen lezen.
De lees coördinatoren coördineren
Plannen komende schooljaar
Invoeren methode muziek 123 Zing.
De werkgroep rekenen
- gaat zich oriënteren op een andere rekenmethode.
De werkgroep taal/lezen
- Gaat zich oriënteren op een nieuwe methode voor voortgezet technisch
lezen.
- Blijft de ontwikkelingen op het gebied van Nieuwsbegrip (de methode
voor begrijpend lezen) volgen en evalueren met het team.
Verbeteren en veder ontwikkelen inzet experts hoog- en meerbegaafdheid,
gedrag en ICT.
Starten van een peuterspeelzaal op locatie Havezathe en verder onderzoek
doen naar de mogelijkheid om naschoolse opvang te organiseren op de
Noorderborch.

Ouders als partner

4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata
Leden van de Medezeggenschapsraad:
Namens het personeel hebben zitting:
Namens de ouders hebben zitting:
Patricia Munsterman
Sandra Hassing (voorzitter)
Machteld Paassen
Hanneke Borgman
Herma Eppink
Petra Voshaar
Ellen ten Velde
Jacintha Albers
Vergaderdata MR:
Dinsdag 1 oktober
Dinsdag 19 november
Dinsdag 15 januari (start bijeenkomst Holten)
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 14 april
Dinsdag 8 juni
Donderdag 18 juni
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Leden ouderraad:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:

Jeroen Mutter
Roy Schrijver
Monique Harmsma
Ellen van Enst
Ilse Lohuis
Wendy Braakhuis
Lorena Delgado Rodriguez
Monique Voshaar
Cindy Meijer

jeroen.mutter@gmail.com
royschrijver99@gmail.com
mtharmsma@gmail.com
evanenst@outlook.com
ilsekemperink@hotmail.com
lizawendy@gmail.com
rodriguez6@live.nl
markvoshaar@hotmail.com
cindy.meijer@kpnmail.com

Vergaderdata OR:
Dinsdag 15 oktober
Dinsdag 10 december
Dinsdag 21 januari
Dinsadg 3 maart
Dinsdag 21 april
Dinsdag 26 mei
Aanvang vergaderingen: 19.30 uur
4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad
MR jaarverslag Katholieke basisschool de Noorderborch 2018 – 2019
Inleiding
is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de
Noorderborch te Almelo.

Dit

Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar
activiteiten in het schooljaar 2018 – 2019.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 door de ouders gekozen ouderleden en 4
door het team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als
leerkracht betrokken bij basisschool de Noorderborch. Vanuit deze betrokkenheid
denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren
aan een plezierige, veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op
onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden:
Zitting in de MR sinds: Functie
Personeelsgeleding:
Machteld Paassen
september 2014
Manon Starink
september 2013
Patricia Munsterman
september 2017
Herma Eppink
september 2014
Oudergeleding:
Sandra Brummelhuis
Hanneke Borgman
Petra Voshaar

secretaris en penningmeester

september 2017
voorzitter
september 2016
plaatsvervangend voorzitter
september 2017
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Jacintha Alberts

september 2017

Vertegenwoordiging in de GMR: Karlijn Rozenmuller (ouder)
Werkwijze
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MRvergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt
voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
De MR van de Noorderborch komt zo’n 5 keer per schooljaar bijeen om de
belangen van de ouders en de leerkrachten te behartigen. In deze vergaderingen
kan de directie verslag doen van allerlei beleidsmatige kwesties en kan het ook
advies of instemming vragen over verschillende besluiten die de belangen van
zowel de leerlingen/ouders als die van de leerkrachten betreffen.
Daarnaast wordt de agenda aangevuld met specifieke onderwerpen per
vergadering. Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) worden behandeld, komen ter sprake in de MRvergaderingen.
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR jaar:
IKC
De stand van zaken van het IKC. Het IKC is een Integraal Kind Centrum wat gevormd
wordt in de wijk Schelfhorst. Wij worden door onze directeur op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelingen. Realisatie van peuterspeelzaal op de
Noorderborch locatie Havezathe leek rond, maar de gemeente ging niet akkoord
aangezien er een onderwijsbestemming op het lokaal zit. Het bestuur gaat bezwaar
aantekenen. De zaak is lopende.
Strategisch beleidskader 2018 – 2022 Quo Vadis
Dit beleidsplan is besproken
Schoolplan De Noorderborch 2019 – 2022
Deze is besproken en wordt nog verder aangepast.
Verkeersveiligheid rondom school
Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar de verkeersveiligheid rondom school. Er is
contact geweest met de veiligheidscoördinator van de gemeente. Er is een Kiss en
Ride zone gerealiseerd. Deze veiligheidscoördinator is tevens uitgenodigd voor een
werkbezoek om de situatie voor de Noorderborch te bekijken. In het aankomende
schooljaar blijft de verkeersveiligheid een punt van aandacht voor de MR
Fusie Stichting Quo Vadis en Stichting Roos
Er is een start gemaakt met het onderzoeken van een fusie van beide stichtingen.
Het traject is lopende.
Schoolgruiten
Vanaf november zijn we gestart met schoolgruiten. Er was commotie rondom de
afspraken omtrent de gruitendagen. Er waren wel afspraken gemaakt voor deze
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dagen, maar die werden niet door alle personeelsleden op dezelfde wijze
nageleefd.
Verkiezingen
Door het aftreden van Manon Starink (personeel) is Ellen ten Velde verkozen tot
nieuw lid namens het personeel. Bij deze willen we Manon bedanken voor haar inzet
de afgelopen jaren.
Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens
vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:
· Vakantierooster
· Schoolgids
· Formatie nieuwe schooljaar en groepsindeling
· Inzet werkdruk verlagende middelen
· Arbo jaarplan
· Statuten en reglement zijn aangepast
· De thema’s die we dit schooljaar besproken hebben zijn: Social media in de
basisschool, Noorderborch 2025, basiscursus MR, Communicatie op de
Noorderborch, IKC
Speerpunten voor het schooljaar 2019 – 2020
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder.
Wij hopen met onze inzet deze positieve manier van werken te kunnen blijven
voortzetten. Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school aan
gaan en de jaarlijks terugkerende zaken, heeft ook de toekomst van basisschool de
Noorderborch onze aandacht.
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar
kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er
een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat
graag.
Almelo, oktober 2019
Namens de MR van basisschool de Noorderborch
4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8
Om activiteiten t.b.v. de kinderen te kunnen organiseren en daarvan de kosten te
kunnen dekken, is de financiële bijdrage aan de ouderraad vastgesteld op de
hierna vermelde bedragen:
• € 25,- voor het eerste kind;
• € 22,50,- voor het tweede kind;
• € 20,- voor het derde en volgende kind.
Het betreft een vrijwillige bijdrage. De OR stelt uw bijdrage zeer op prijs.
Wanneer de vrijwillige bijdrage niet is voldaan zullen deze kinderen € 15,00 euro
EXTRA moeten bijbetalen aan het schoolreisje en/of kamp.
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Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan per bus naar een locatie of attractie die bij de
betreffende leeftijd past.
Voor deze activiteit wordt een bijdrage van €20,00 per leerling gevraagd.
In de maandelijks verschijnende nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. Ouders
die de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben voldaan, betalen E15,- extra.
Schoolkamp.
Dit schooljaar gaat groep 8 van 18 t/m 20 mei 2020 op schoolkamp naar
Summercamp Heino. Over de kosten zal te zijner tijd met u worden
gecommuniceerd.
5.

Praktische zaken

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)
Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens
studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u:
- zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie
- zelf een contract afsluiten met deze opvangaanbieder;
u als ouder bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten van
de opvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in
de kosten krijgen via de belastingdienst. De opvangorganisatie kan u
daarover informeren.
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