
 

 

 

  

samenwerkend 

wijzer worden 

Schoolgids 
Schooljaar 2022-2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Mikado 

De informatie in deze schoolgids vindt u ook 
op scholenopdekaart.nl 

 



 

 

Voorwoord 

Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van basisschool Mikado. Door middel van deze gids willen 
we ons graag aan u voorstellen, u op de hoogte brengen van de uitgangspunten en 
doelstellingen van ons onderwijs en praktische zaken met u delen. Deze schoolgids is gemaakt 
op basis van gegevens die ook vermeld staan op de site: Scholenopdekaart.nl. De gids is mede 
tot stand gekomen in samenwerking met de Medezeggenschaps Raad (MR) van de school.  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 
In deze gids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin 
hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere 
basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons 
mag verwachten. In deze schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid 
van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Daarnaast vindt u 
in deze gids praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. 

Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat 
hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een 
aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Mikado wil een school zijn en blijven 
waar de communicatie met ouders optimaal verloopt.  Vanuit onze overtuiging dat we dan 
samenwerkend wijzer worden en kunnen zorgen voor een zo prettig mogelijke 
schoolomgeving voor uw kind(eren). Een schoolomgeving die kinderen uitdaagt hun talenten 
te ontdekken, zich breed te ontwikkelen en ruimte biedt voor optimale resultaten op alle 
gebieden. Dus hebt u vragen en/of maakt u zich ergens zorgen over of heeft u goede ideeën? 
Laat ze vooral horen! Deel deze met de groepsleerkracht van uw kind(eren), geef het aan in 
één van de verschillende werkgroepen waarover de school beschikt en schroom niet om ook 
in gesprek te gaan de intern begeleider, de directeur en/of de schoolcontactpersoon.  

We wensen u veel leesplezier.  
 

Namens het team van basisschool Mikado, 

Kim Fischer  
Directeur 
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

 
 
Unieke basisschool Mikado is in 2015 ontstaan vanuit een samenwerking tussen twee 
scholen: openbare basisschool ‘De Waarbeek’ en Protestants Christelijke school ‘De 
Wingerd’. Deze samenwerking vanuit twee denominaties heeft geleid tot een unieke 
nieuwe school, waarbij denominatie is losgelaten en waarin met respect voor ieders 
achtergrond en overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereid worden op 
hun toekomstige plek in de maatschappij. 
 
De school is gevestigd in MFA ’t Berflo in de gelijknamige wijk in Hengelo Zuid. Ontmoeten en 
samenwerken zijn de sleutelwoorden voor de partners binnen ’t Berflo Hengelo, een 
multifunctionele accommodatie (MFA) en IKC (Integraal Kind Centrum). Activiteiten van 
onderwijs, welzijn en zorg vinden plaats in en rondom dit wijkcentrum, samen in één gebouw 
in het Watertorenpark, letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. ’t Berflo Hengelo is er voor 
alle wijkbewoners, van jong tot oud. 
In ons gebouw vindt u naast onderwijs:  

• Logopedie 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Spring! Peuterspeelschool ‘De Vlinder’ 
• Kinderopvang en BSO van Partou 
• Consultatiebureau van GGDTwente 
• Wijkracht 

 

 
  



 

 

Contactgegevens 
Basisschool Mikado 
Apolloplein 1 
7552VG Hengelo 

� 0742913590 
� https://www.mikadohengelo.nl 
� info@mikadohengelo.nl 
 

Schooldirectie 
Kim Fischer  
Directeur 
k.fischer@stichtingbrigantijn.nl 
 

Schoolbestuur 
Stichting Brigantijn 
Jan Tinbergenstraat 101  
7559 SP Hengelo  
T: 074-8528235  
info@stichtingbrigantijn.nl  
www.stichtingbrigantijn.nl 
 
Stichting Brigantijn bestaat uit 17 scholen en wordt bestuurd door Dhr. R. Dwars.  
 
De RvT bestaat uit de volgende personen: 
 
Mw. S. Weenink   Voorzitter   Organisatie – en verandermanagement 
De heer F. Rekers   Lid    Ondernemen & communicatie 
Mw. L. Hans   Lid   Financiën 
De heer B. Wanders   Lid    Kwaliteit & HRM 
Mw. C. van Riswijk  Lid   Onderwijs en Kwaliteit 
Mw. Y. Zweverink  Lid   Onderwijs en Kwaliteit 
 
Stichting Brigantijn, waar Mikado deel van uitmaakt, is een onderwijsstichting die primair 
onderwijs biedt vanuit een katholieke, bijzonder neutrale en protestant-christelijke traditie. 
Ieder kind is welkom binnen onze stichting vanuit de gedachte dat we respectvol omgaan 
met elkaar. Dit doen we in Oost-Twente in Borne, Delden, Goor, Hertme, Bentelo, Markelo 
en Hengelo. Samen, met 400 betrokken personeelsleden voor ruim 4000 kinderen en hun 
ouders in deze regio. 
 
Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02. 



 

 

Aantal leerlingen 

 
 
Op Mikado zitten momenteel 154 leerlingen. We zijn een kleine school waarin iedereen 
elkaar kent en ziet, wat bijdraagt aan welbevinden en veiligheid.  
 
 

  

Aantal leerlingen in  2021-2022 

154 

2021-2022 



 

 

1.2 Profiel van de school 

Missie 

“Samenwerkend wijzer worden” 

Visie 
Basisschool Mikado staat voor een open samenwerking, waarin wij met respect voor ieders 
achtergrond en overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereiden op hun 
eigen unieke toekomst in onze maatschappij. Dat doen wij door middel van goed onderwijs 
in een leerrijke en betekenisvolle omgeving en een positieve houding.  Deze omgeving en 
houding geeft ruimte aan nieuwsgierigheid en het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden en kennis die zij in de toekomst in de samenleving nodig hebben. Samen plezier 
beleven in groeien en ontwikkelen staan daarbij voorop. 
 
Onze Kernwaarden 
 

 

 

 

• Toekomstgericht  
Onze leerlingen worden opgeleid voor de maatschappij van vandaag en morgen, 
van nu en later. We weten niet precies hoe de maatschappij er in de toekomst uit zal 
zien. Wel weten we wat leerlingen in de kennismaatschappij nodig hebben en dat 
ontwikkelen zij moet onze ondersteuning: sociale vaardigheden, samenwerken, 
probleemoplossend vermogen, creativiteit, ontwikkelend en onderzoekend leren, 
feedback, reflectie en ICT-vaardigheden.  

• Doelbewust  
Op onze school leren we voortdurend van en met elkaar om samen te groeien. We 
werken vanuit leerinhouden en gebruiken de methode als bron. Leerinhouden zijn 
zichtbaar en duidelijk voor iedereen. We stellen doelen en beoordelen samen de 
resultaten van de leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs om ons onderwijs 
steeds te verbeteren. 

  

Persoonlijk Toekomstgericht 

Doelbewust 

Verbindend Veilig  



 

 

• Persoonlijk  
Wij kennen onze leerlingen, weten wat elke leerling nodig heeft en bieden de leerling 
daarbij passend onderwijs. We zien en erkennen elkaars kwaliteiten en leren eigen 
keuzes maken, waarbij altijd oog is voor anderen en de omgeving. 
 

• Verbindend  
Op onze school maakt onderlinge verbondenheid het leren optimaal mogelijk. Samen 
is daarbij een cruciaal begrip. Zonder relatie geen prestatie – daarom werken wij 
bewust aan deze verbondenheid. Een open en nieuwsgierige houding naar elkaar en 
naar de omgeving helpt ons om onderling met elkaar verbonden te zijn. We 
(h)erkennen elkaars kwaliteiten en benutten deze in een leerrijke en betekenisvolle 
leeromgeving passend bij de werkelijkheid. Als we weten wie we zijn en nieuwsgierig 
zijn naar wat de ander beweegt, kunnen we samen gelukkig zijn. 
 

• Veilig  
We geven ons onderwijs in een veilige, vertrouwde omgeving, waar leerlingen zich 
sociaal en fysiek veilig voelen en fouten mogen maken, omdat zij daarvan leren. We 
dragen zorg voor een positieve sfeer en voelen ons samen verantwoordelijk. Dit doen 
we door in onszelf te geloven, elkaar te zien, te vertrouwen, plezier te beleven en ons 
te focussen op groei.  

 
Wat beloven we ouders 
Wij zeggen de ouders toe dat we er gezamenlijk voor zorgdragen dat hun kind onderwijs krijgt 
dat past bij zijn mogelijkheden en het uitdaagt om net dát stapje extra te zetten. We beloven 
dat we ervoor zorgen dat het kind zich op onze school gekend en veilig voelt en samen plezier 
beleeft.  
Wij beloven het kind een goede tijd bij ons op school en dat het met veel plezier leert, nét 
iets meer dan het zelf gedacht had te kunnen leren. Daarmee zal het succes ervaren en zal 
het zelfbeeld zich positief ontwikkelen. Het kind zal veel over zichzelf en de wereld om zich 
heen ontdekken, waardoor het steeds beter leert eigen keuzes te maken en verantwoordelijk 
te zijn voor het eigen leerproces.  
 
Waarin onderscheiden we ons 
We streven naar verbondenheid door individuele identiteitsontwikkeling die ruimte geeft 
jezelf en de ander te zien en te respecteren. We ontwikkelen dit samen door elkaars talenten 
en kwaliteiten te erkennen en te benutten, door vanuit een betekenisvolle context te werken 
en ruimte te geven aan meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Door in jezelf te geloven, 
vertrouwen te hebben in elkaar, de ander te zien, plezier te hebben in eigen groei en 
ontwikkeling en door samen te werken, zullen kinderen zich fijn en prettig voelen en zich 
volop kunnen ontwikkelen. 
 



 

 

Identiteit 
Mikado is een school waar samen spelen, werken en leren de kern vormt van onze visie op 
diversiteit. Geloof is een keuze van ouders; de school heeft als taak om de saamhorigheid en 
sociale integratie te bevorderen. Mikado kiest er dan ook voor om niet de nadruk te leggen 
op de verschillen tussen culturele achtergronden. Juist het elkaar leren kennen en het 
ontmoeten worden belangrijk gevonden. De culturele achtergrond van kinderen komt in 
kringgesprekken en lessen aan de orde. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt in de groepen. Onze 
methode: “Heb ‘t lef” gebruiken wij als middel om de kinderen te leren over verscheidenheid. 
Deze persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit wordt gevormd door waarden die ze van 
huis uit meekrijgen, ervaringen op school en door in contact te komen met leeftijdsgenoten. 
Hierbij zijn respect en tolerantie belangrijke waarden die kinderen leren ontwikkelen.   
 
Onze ambitie 
Wie door onze school loopt, ervaart:  

• Een klimaat van actief leren in een leerrijke en betekenisvolle omgeving en context.  
• Veel leeractiviteiten gericht op een groei-mindset, waarbij leerlingen gestimuleerd 

worden om vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander, door te zetten en hulp te 
vragen.  

• Zichtbaar plezier bij zowel de leerkrachten als bij de leerlingen tijdens, buiten en 
tussen de leeractiviteiten door.   

• Dat het onderwijs verder gaat dan alleen meetbare doelen. Vaardigheden en attitude 
zijn belangrijke pijlers van het leerproces;  

• Een optimale samenwerking waarbij elkaars kwaliteiten en talenten gezien en benut 
worden; 

• Een intensieve relatie met de omgeving, zowel onderwijskundig als maatschappelijk; 
• Dat het samen beleven van de gezamenlijke culturele en levensbeschouwelijke 

achtergronden een plek heeft in ons onderwijs. 
 

  



 

 

2 Het onderwijs 

2.1 Groepen en leraren 

Groepen op school 
Op Mikado werken we met 7 groepen van 20-25 leerlingen. We hebben zowel enkele als 
gecombineerde groepen.  
 
Bij de kleuters werken we ontwikkelingsgericht in 1/2 combinaties. Op die wijze kunnen we 
het onderwijs samen beter afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het jonge kind. Jonge 
kinderen leren vooral vanuit spel en emotionele ontwikkeling is een belangrijk aspect. 
Samenspel is hierbij een belangrijk onderdeel.  
 
Het team 
Ochtend 
Groep 1/2 a:   Ienke Houtman  
    Leonie Stegeman 
Groep 1/2 b:  Jolanda Essenstam 

Miranda Kolkman-Wijsman 
Groep 3:   Karin Schriemer  
Groep 4:   Emma Bonke  
Groep 5/6:   Bram Bultink 

Gerben Busscher 
Groep 6/7  Jolijn Bekhuis  
    Miranda Kolkman-Wijsman 
Groep 8:   Moniek Arends  
 
 
Daarnaast zijn er ook ondersteunende taken:  

Intern Begeleider:   Maaike Staijen 
ICT:     Bram Bultink 
Gedragscoördinator  
     en Rots & Watertrainer:  Gerben Busscher 
Schoolcontactpersoon:  Karin Schriemer 
Anti-pestcoördinator:  Gerben Busscher 
Identiteitscoördinator:  Karin Schriemer 
BHV:     Jolijn Bekhuis, Karin Schriemer, Gerben Busscher 
Lees- en taalcoördinator:  Jolijn Bekhuis 
Rekencoördinator:   Moniek Arends – Oude Nijeweme 
Cultuurcoördinator:   Ienke Houtman 
Sportcoördinator:  Gerben Busscher en Bram Bultink 



 

 

Vakleerkracht 
Vanaf schooljaar 2022-2023 werken we met een vakleerkracht muziek vanuit de 
Muziekbeleving. De docent is onderdeel van ons team en zal om de week in ieder groep een 
muziekles verzorgen.  
 
Stagiaires 
We zijn een opleidingsschool. Elk jaar begeleiden we studenten van het ROC en het Saxion. 
We zien dit als een win-win situatie. Door het begeleiden van studenten ontstaat een unieke 
mogelijkheid om op onze eigen praktijk te reflecteren en daarnaast brengen studenten 
nieuwe en frisse ideeën in binnen de school. Zo kan er van en met elkaar geleerd worden.  

Verlof personeel 
In geval van ziekte van een leerkracht hebben we de volgende opties: 

1. We bekijken of een collega beschikbaar is om extra te werken en/of de klas over te 
nemen; 

2. Indien vervanging nodig is en eigen mensen inzetten is niet mogelijk, dan wordt dit 
geregeld door het mobiliteitscentrum van het OBT (Onderwijs Bureau Twente). Alle 
invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit vaak goed georganiseerd 
worden; 

3. Indien er geen invaller beschikbaar is doen we in school, incidenteel, een beroep op de 
mensen met ambulante tijd; 

4. Een noodoplossing is het verdelen van de kinderen waarvan de leerkracht afwezig is, 
over de andere groepen. Dit gebeurt alleen de eerste dag van ziekte. Is er aansluitend 
ook geen inval, dan kan het zijn dat we de kinderen naar huis moeten sturen.  

 

In tijden van overmacht (zoals bijvoorbeeld tijdens COVID-19) kan het zijn dat ons invalbeleid 
wordt aangepast. Dit wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. 

  



 

 

2.2 Invulling onderwijstijd  

Onze taak is het verzorgen van goed kwalitatief onderwijs. Onze dagen zijn opgedeeld in een 
ochtend en in een middagprogramma. In de ochtend gaat daarbij de aandacht uit naar de 
kernvakken en het aanleren van de cognitieve vaardigheden: taal, lezen en rekenen. De 
leerkracht is heeft daarbij een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden en 
overbrengen van kennis. Leerlingen werken allemaal binnen hetzelfde vak aan hetzelfde doel. 
In de middag werken we thematisch. In clusters wordt gewerkt binnen eenzelfde thema zoals 
bijvoorbeeld lucht, water, oorlog, voeding, beroepen, groen enzovoorts. Alle domeinen 
(geschiedenis, aardrijkskunde, Wetenschap & Techniek en kunst & cultuur) komen hierbij aan 
bod. De nadruk in de middag ligt op het ontwikkelen van vaardigheden rondom 
metacognitieve vaardigheden zoals samenwerken, plannen en organiseren en het 
ontwikkelen van eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces.  Kinderen krijgen de 
kans om de vaardigheden en kennis die zij hebben geleerd in de ochtend, toe te passen in een 
betekenisvolle context waarbij ze spelend leren en/of onderzoeken.  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen 
tussen de leeractiviteiten voldoende 
bewegen en tijd hebben voor ontspanning. 
Er wordt daarom veel gebruik gemaakt van 
bewegende leervormen en er is voldoende 
ruimte om tijdens pauzetijden buiten te 
spelen. Het buitenspelen gebeurt onder 
toezicht van de leerkrachten. 
 
We maken binnen het team gebruik van 
elkaars kwaliteit en talenten en waar nodig 
zetten we externe kwaliteiten in. Zo kiezen 
we bewust voor een vakdocent muziek.  
 
Bewegingsonderwijs 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek gr 3 t/m 8 dinsdag of donderdag 

kleutergym gr. 1 en 2 gedurende de gehele week 

 
De gymlessen worden verzorgd door de eigen leerkracht van de leerlingen.  Indien een 
leerkracht niet bevoegd is tot het geven van gym, wordt een oplossing gezocht binnen het 
team. Op de dag dat leerlingen gymnastiek hebben nemen zij sportkleding mee: sportbroek, 
sportshirt, schone sokken en gymschoenen voor binnen. Voor kleuters dienen er 
sportschoenen op school te zijn.  
Naast de reguliere lessen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het aanbod van Hengelo 
Sport. Er komt dan een erkende trainer sporten met de leerlingen. Daarnaast gaan groep 3 



 

 

t/m 8 een aantal keer per jaar voor een natte gymles (zwemmen) naar het zwembad. Het 
betreft drie lessen voor groep 3 en 4 en 7 lessen voor groep 5 t/m 8. 
 
2.3 Aanbod voor het jonge kind 

Jonge kinderen met een risico op achterstanden krijgen via een speciaal programma (VVE) 
extra aandacht voor hun ontwikkeling, zodat ze goed van start kunnen op de basisschool. In 
samenwerking met de gemeente en de schoolbesturen in Hengelo geven we ons VVE 
programma vorm. VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma's richten zich 
op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.  
 
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:  

• Taalontwikkeling 
• Beginnende rekenvaardigheid 
• Motorische ontwikkeling 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse- en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie 
is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 
van de basisschool. Binnen het gebouw wordt voorschoolse educatie aangeboden, als 
onderdeel van de peuteropvang. De aansturing van de VVE valt binnen de gemeente Hengelo 
onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool. Met de partners binnen 
het gebouw zorgen we gezamenlijk voor een doorgaande lijn op inhoud. 
 
Vanaf school 2022-2023 starten we met een pilot vanuit de Taallijn Hengelo. Een taalcoach 
zal ondersteuning bieden aan leerlingen EN leerkrachten in de groepen 1 en 2. Leerlingen 
krijgen de mogelijkheid voor extra begeleiding binnen en buiten de groep. Juist het 
zorgdragen voor een rijke taalomgeving helpt kinderen zich optimaal te ontwikkelen. De 
taalcoach ondersteunt en coacht de leerkracht bij het vormgeven van deze omgeving. De 
taalcoach zal in beide scholen werkzaam zijn. Het samenwerken aan eenzelfde visie rondom 
taal en VVE beleid staat hierbij centraal.  
 
Daarnaast wordt samen met de kinderopvang, de Peuterspeelschool en beide scholen binnen 
het gebouw thema's afgestemd en op inhoud naar verdere afstemming en samenwerking 
gezocht. Er is een IKC-overleg binnen het gebouw met de betrokken partners, om deze 
samenwerking te versterken.  
 
Wilt u meer weten over het VVE aanbod en de taalpilot binnen onze school of in ons gebouw, 
dan kunt u contact opnemen met Kim Fischer (directeur) of Maaike Staijen (Intern begeleider)  
 
  



 

 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 

Algemeen 
In ons schoolplan zijn grote algemene doelen geformuleerd, passend bij de visie en missie 
van de school. Jaarlijks wordt in samenspraak met team en vanuit evaluatie en analyse 
gekeken wat de ontwikkeldoelen zijn voor het volgende schooljaar. Deze doelen worden 
vanuit de verschillende werkgroepen weggezet in de schoolontwikkelagenda. Vanuit het de 
beginsituatie en het doel wordt een plan gemaakt met succescriteria. Hierop wordt op 
vooraf bepaalde momenten gezamenlijk geëvalueerd.  
 
School ontwikkelthema's 2022-2023 
Stuurgroep thematisch werken 
Naast het cognitieve deel van het onderwijs, vinden wij het onze taak om kinderen voldoende 
kennis over zichzelf en hun omgeving, vertrouwen en plezier in leren mee te geven. In de 
middag ligt daarom de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden rondom metacognitieve 
vaardigheden zoals samenwerken, plannen & organiseren en het ontwikkelen van 
eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces. Kinderen krijgen de kans om de 
vaardigheden die zij hebben geleerd in de ochtend, toe te passen in een betekenisvolle 
context waarbij ze onderzoekend en ontwerpend leren. De vakken rondom wereldoriëntatie, 
techniek, kunst & cultuur en sport & spel staan hierbij centraal. Komend schooljaar gaan we 
hierin weer een stap maken:  

• We gaan ons scholen in de organisatie en de vorm. Hoe zorgen we voor een goede 
balans tussen eigenaarschap van leerlingen, inhoud en differentiatie.  

• We doen kennis op rondom een doorgaande lijn in de executieve functies (hoe begin 
ik, wat heb ik nodig, hoe blijf ik geconcentreerd met mijn werk bezig?) en de 
metacognitieve vaardigheden (plannen, samenwerken, organiseren)  Wat moeten 
kinderen op welke leeftijd kunnen en hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen en 
helpen in de ontwikkeling.  

 
Werkgroep rekenen.  
Aansluitend op de ontwikkeling van afgelopen schooljaar, ligt de focus van de werkgroep in 
het huidige schooljaar op de rekendidactiek. Afgelopen schooljaar hebben we ons geschoold 
in het handelen vanuit het Expliciete Directe Instructie model. Een model dat ook ingezet kan 
worden bij andere vakken en vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn effectiviteit heeft 
bewezen. Er wordt een kwaliteitskaart rekendidactiek ontwikkeld, die een doorgaande lijn 
binnen het rekenonderwijs op Mikado ondersteunt. Door bij elkaar te kijken en met elkaar te 
leren, zullen we de ingezette lijn voortzetten en ons rekenonderwijs verder verbeteren.  

Werkgroep taal 
Binnen de werkgroep taal gaan we ons richten op het leesonderwijs. Uit analyse komt naar 
voren dat met name het begrip tijdens lezen aandacht behoeft. Leerlingen leren goed 
technisch lezen, maar zijn onvoldoende in staat om te verbeelden en daardoor goed te 
begrijpen wat er gelezen wordt. Hierdoor zien we onvoldoende plezier en betrokkenheid 
tijdens het lezen (zowel informatief als verhalend). Door in te zetten op leesmotivatie en 



 

 

verbeelding, brengen we teksten meer tot leven. Dit bevordert de nieuwsgierigheid van 
kinderen en daarmee ook de woordenschat.  
 
Daarnaast blijven we werken aan:  

• Onze professionele cultuur. Samenwerken en samen leren dragen bij aan de 
professionaliteit van de leerkracht en daardoor aan onderwijskwaliteit. 

• Het verder vormgeven van de identiteit en dit duidelijk zichtbaar maken in het 
onderwijs en het handelen van alle betrokkenen 

• Ons kleuteronderwijs verder verrijken en samenwerking met voorschools aanbod 
versterken 

• Samenwerking met partners binnen het gebouw vergroten en IKC-vorming nader 
onderzoeken. 

Hoe bereiken we deze doelen? 
De kwaliteit van ons onderwijs is een continu proces van verbeteren, bijstellen en borgen.  
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren, analyseert en evalueert 
het team de onderwijsprocessen die we hebben ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. 
Deze onderwijsprocessen zijn opgenomen in de schoolontwikkelagenda. Twee keer per jaar 
wordt de ontwikkeling geëvalueerd. Door vooraf het doel en de succesindicatoren vast te 
stellen, is het mogelijk om doelgericht te evalueren en indien nodig bij te stellen. Dit doen 
we samen met leerlingen, samen met ouders, samen met collega’s en samen met externen. 
 
Samen met leerlingen 
De leerlingen zijn voor ons belangrijke partners. Door in te zoomen op betrokkenheid en 
welbevinden geven zij ons dagelijks feedback op ons handelen. Regelmatig hebben we korte 
gesprekken met leerlingen en aan het einde van de dag vindt altijd een kort evaluatie moment 
plaats. Daarnaast hebben leerlingen een stem in de ontwikkeling van de school in de vorm 
van een leerlingenraad. Een keer per maand komen de zes leerlingen uit de groep 6, 7 en 8 
bij elkaar en bespreken zij punten ter verbetering.  
 
Samen met ouders 
Ouders zijn een belangrijke partner. Samen dragen we immers zorg voor de ontwikkeling van 
de kinderen. We informeren ouders op verschillende wijze over onze schoolontwikkeling en 
nodigen hen uit om kritisch mee te denken. Ouders zijn te allen tijde welkom om in gesprek 
te gaan.  
De MR wordt gezien als een belangrijk orgaan. Zij zijn kritisch als het gaat om inzetten van 
vernieuwing en uitgaven ten behoeve van scholing en inrichting.  De MR wordt geïnformeerd 
en/of advies gevraagd met betrekking tot ingezette of komende onderwijsprocessen. 
 
Samen met collega's 
We streven na een lerende organisatie te zijn. Daarvoor maken we gebruik van het model van 
gespreid leiderschap, zodat iedereen eigenaar kan zijn van het leerproces en 
verantwoordelijkheid op zich neemt ten aanzien van zowel de eigen ontwikkeling als de 
schoolontwikkeling. Het welbevinden van alle betrokken partijen is hierbij uitgangspunt. Dit 



 

 

welbevinden wordt bepaald door de mate van betrokkenheid, eigenaarschap en 
ontwikkeling. Ook hierbij staan de gedeelde waarden vanuit PEP centraal: geloof in jezelf, 
vertrouwen in elkaar, elkaar zien, plezier, groei, samen. Gespreid leiderschap kan alleen als 
leerkrachten en schoolleider elkaar veelvuldig ontmoeten en met elkaar samenwerken. 
Daarbij is betrokkenheid en eigenaarschap van belang. 
We werken met diverse werkgroepen. De werkgroepen taal en rekenen zijn professionele 
leergroepen die zich richten op het verbeteren van resultaten taal/lezen en rekenen. ‘Hoe 
gaat het met onze leerlingen?’ ‘Hoe weten we dit?’ en ‘Waarom doet dit ertoe?’, zijn vragen 
die daarbij centraal staan. Hierdoor ligt de focus steeds op ‘het leren’. De werkgroepen 
formuleren zelf hun doel voor het schooljaar en stemmen dit af binnen het team. De 
werkgroepen worden vertegenwoordigd door een kartrekker. De kartrekker heeft ook een 
plek in de stuurgroep. Op die wijze vindt verbinding plaats tussen de verschillende 
ontwikkelingen.  De stuurgroep algemeen richt zich op schoolbrede onderwijsvernieuwing. 
Vanuit die visie wordt jaarlijks met het team een ontwikkeldoel gesteld. De stuurgroep jaagt 
de ontwikkeling aan, stelt een goed voorbeeld en neemt beslissingen in het proces.   

De ontwikkelingen en afspraken worden door de werkgroepen regelmatig teruggekoppeld in 
het team. Daarnaast is er twee keer per jaar een studiedag waarbij we als team bezig zijn met 
de schoolontwikkeling en zijn er twee studiedagen gericht op evaluatie van de opbrengsten, 
zowel op school als groep- en leerlingniveau.  
De opbrengsten worden middels CITOtoetsen, SCOL en observatiegegevens gemeten. Bij 
de analyses zijn de leerkrachten, ib-er, directeur en gedragscoördinator betrokken. De 
analyses bestaan uit het zoeken naar verklaringen voor de resultaten, het trekken van 
conclusies en het uitzetten van nieuwe acties. De analyses worden opgenomen in de 
groepsplannen en schoolanalysedocumenten. 
 
Samen met externen 
Om goed zicht te houden op de ontwikkeling en de kwaliteit van ons onderwijs, worden we 
binnen het bestuur dit schooljaar geauditeerd door een auditcommissie en vindt er eens per 
vier jaar een inspectiebezoek plaats. Daarnaast wordt jaarlijks een schoolevaluatie ingevuld 
en besproken met de kwaliteitsmedewerker van het bestuur. Onze ontwikkelagenda met 
doelen is een onderdeel bij alle gesprekken. 
 
 

  



 

 

3 Ondersteuning en veiligheid 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen we hiervoor ter beschikking 
hebben. Een korte samenvatting is hieronder opgenomen.  

Wij bieden regulier, primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We bekijken ieder kind 
vanuit een holistische visie om zo de (onderwijs)behoeften in kaart te brengen. Hierbij gaat 
het niet alleen om het bepalen van cognitieve ondersteuningsbehoeften maar ook om sociaal-
emotionele behoeften. We bekijken dit graag breed: niet alleen op school maar ook thuis, in 
de directe omgeving. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een eigen 
ondersteuningsbehoefte.  

Om het kind en de ondersteuningsbehoefte beter te begrijpen, betrekken we het kind, de 
ouders/ verzorgers en evt. externen bij het proces rondom extra ondersteuning. Wij stellen 
onszelf de vragen: Wat heeft dit kind nu nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan 
we dat regelen? Wie onderneemt welke actie? We hebben een kindgerichte aanpak vanuit 
aandacht en zorg. 

Binnen school is ervaring op het gebied van: 

• Taalproblematiek 
• Rekenproblematiek 
• Kinderen met gescheiden ouders 
• Sociaal-emotionele problematiek 
• Hechtingsproblematiek 
• Spraakproblematiek 
• Angststoornis 
• Dyslexie 
• ASS-ADHD 
• Motorische problematiek 

 
Aanwezigheid van specialistische expertise 
Binnen het team hebben we een Intern Begeleider en een gedragscoördinator. De 
gedragscoördinator is tevens gecertificeerd trainer Rots & Water en Jongens in hun Kracht. 
Daarnaast beschikken we over een rekenspecialist.  

Ook is wekelijks een School Zorg Ondersteuner (SZO) aanwezig op school. Ouders, kinderen 
en leerkrachten kunnen ten alle tijde bij haar terecht voor vragen rondom problematieken 
waar meer voor nodig is dan de school zelf kan bieden. U kunt hierbij denken aan kortdurende 
begeleiding van kinderen met psychische- of gedragsproblemen, het verzorgen van psycho-
educatiegesprekken, bieden van opvoedondersteuning, kortdurende begeleiding van 
leerkrachten in het herkennen van en omgaan met psychische/gedragsproblemen en 



 

 

psychosociale problemen in de groepssituatie. Daarnaast kan zij ook doorverwijzen naar 
passende ondersteuning of ondersteuning naar de school of het gezin toe halen.  
 
Op aanvraag kunnen we ook gebruik maken van de expertise van de orthopedagoog. Zij is in 
dienst van Stichting Brigantijn, de stichting waar onze school onder valt. De orthopedagoog 
ondersteunt in de zoektocht naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarvoor sluit zij 
aan bij een gesprek met ouders, leerkracht en de Interne Begeleiding. Ook kan zij een 
observatie uitvoeren en/of onderzoek doen. 
 
Daarnaast werken we nauw samen met andere expertise gevestigd binnen het gebouw. Denk 
hierbij aan de GGD, Loes, Wijkracht, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning 

Komend schooljaar gaan we een pilot starten door te werken vanuit de taallijn. Hiermee 
beogen we een goede doorgaande lijn bij het jonge kind op het gebied van taal en VVE.  

We werken thematisch om kinderen meer eigenaarschap te kunnen geven. Taakaanpak en 
werkhouding zijn hierbij essentiele voorwaarden. Als team scholen we ons in dit onderdeel 
in samenwerking met een onderwijsadviesbureau.  

In schooljaar 2022-2023 willen we zorgdragen voor een visie en doorgaande leerlijn gericht 
op het meerbegaafde kind. 

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

  

Specialist Aantal dagdelen 

Gedragcoördinator 4 

Intern begeleider 5 

Rekenspecialist 10 

School Zorg Ondersteuner 2 

taalcoach 4 



 

 

3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 
We gebruiken de gouden weken (begin schooljaar), de zilveren weken (na de kerstvakantie) 
en de bronzen week (na de meivakantie) om heel gericht aandacht te geven aan 
groepsvorming. Dit doen we vanuit het principe ik-jij-wij.  

Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit doen we middels een 
vragenlijst voor leerlingen (jaarlijks), leerkrachten (jaarlijks) en ouders (tweejaarlijks) 
Voor de vragenlijst van de leerlingen maken we gebruik van de Monitor Sociale Veiligheid 
(MSV) van Scol. De MSV is bestemd voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Met de MSV wordt het 
oordeel van de leerling over zijn welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van de sociale 
en fysieke veiligheid gemeten. De uitkomsten worden besproken binnen het team en vormen 
het uitgangspunt bij het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid.   
De vragenlijst voor ouders en leerkrachten loopt via Vensters. Dit betreft een korte 
vragenlijst over schoolklimaat en veiligheidsbeleving. De uitkomsten worden gedeeld met 
alle betrokkenen en vormen uitgangspunt van gesprek om het sociaal veiligheidsbeleid te 
verbeteren.  
 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Gerben Busscher. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via g.busscher@stichtingbrigantijn.nl of via Social Schools. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Karin Schriemer. Kinderen, ouders en 
collega’s kunnen de vertrouwenspersoon (indien ze dat willen) aanpreken onder of na 
schooltijd om een afspraak te maken. Zij is ook te bereiken per email 
k.schriemer@stichtingbrigantijn.nl of via Social Schools. Daarnaast krijgen alle leerlingen de 
mogelijkheid om bij de vragenlijst van Scol middels een vinkje aan te geven dat zij behoefte 
hebben aan een gesprek rondom de sociale veiligheidsbeleving van henzelf of van een ander.  

De anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon gaan aan de start van het schooljaar, tijdens 
de week tegen pesten, de klassen rond om hun rol toe te lichten.  

 



 

 

Meldcode 
Veranderende meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling 
Per 1 januari 2019 is de meldcode 
veranderd. Het is een professionele norm 
om melding te doen bij Veilig Thuis als er 
vermoedens zijn van acute en structurele 
onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode 
blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn 
aangepast. In stap 5 is het onderscheid 
vervallen tussen hulp verlenen of melden. 
De beroepskracht neemt in de nieuwe 
situatie twee losse besluiten: 
• Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 
• Is zelf hulp bieden of organiseren ook 

(in voldoende mate) mogelijk? 
 
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit 
om te melden is het per 1 januari 2019 
verplicht om als beroepskracht een 
afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 
van de meldcode. 
Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen 
van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij het beslissen.  
 
Wanneer gebruikt een professional de 
meldcode? 
Een professional doorloopt de stappen van 
de meldcode als hij of zij vermoedens heeft 
van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Het gaat hierbij niet 
alleen om vermoedens van fysiek geweld, 
maar ook om vermoedens van psychisch of 
seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 
 
Stichting Brigantijn 
Binnen Stichting Brigantijn, waar Basisschool Mikado onderdeel vanuit maakt, is een eigen 
meldcode aanwezig. Deze meldcode is gebaseerd op het basismodel meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, november 
2016.  
Daarnaast is het Afwegingskader Meldcode onderwijs en leerplicht/ RMC, versie 1.5, 
ontwikkeld door de LVAK, 2018 gebruikt. 
Deze meldcode is terug te vinden op de website van Stichting Brigantijn.   



 

 

4 Ontwikkeling en resultaten 

4.1 Tussentijdse toetsen 
Elke leerkracht is de eerstverantwoordelijke waar het gaat om het meten van 
tussenresultaten en de reflectie daarop. Het behalen van gestelde doelen wordt gemeten 
door de methode-gebonden toetsen op de verschillende vakgebieden en het 
leerlingvolgsysteem van CITO. Daarnaast hechten we aan het observatievermogen van de 
leerkracht. De leerkracht is de professional in de groep en meet voortdurend het 
groepsproces en doelstellingen door te observeren in de groep. 

Onderwijs dat inspeelt op verschillen tussen leerlingen vraagt om een goed vangnet. Een 
vangnet dat zorgt dat de leerkracht op de hoogte is en blijft van de vorderingen van elk kind 
en van zijn/haar algehele ontwikkeling. Om dat te kunnen observeren, registreren de 
groepsleerkrachten de individuele prestaties en gedragingen van de kinderen. De gegevens 
daarvan komen in het leerlingvolgsysteem. De gegevens van al deze data worden met elkaar 
besproken en omgezet in handelingsadviezen. Het leerlingvolgsysteem is een map waarin, 
naast alle toets resultaten van een kind, ook verslagen van gesprekken die over de leerling 
hebben plaatsgevonden staan. Dit leerling dossier wordt per kind bijgehouden en bewaard. 

De tussentijdse resultaten worden met de leerkracht en in het team twee keer per jaar 
geanalyseerd. Gezamenlijk wordt gekeken wat de resultaten betekenen voor het handelen in 
de groep en de ontwikkeling op schoolniveau. De tussentijdse resultaten worden ter 
informatie voorgelegd aan de MR.  

4.2 Resultaten eindtoets 

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met 
de eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De 
leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet 
onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan 
moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De 
eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken 

Referentieniveaus 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende 
niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze 
controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen 
of een school voldoende of onvoldoende presteert. 

Wat zijn referentieniveaus? 
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft 

gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd). 



 

 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft 
gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook 
wel de ‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de 
school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school 
voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met 
signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 

Wat zijn signaleringswaarden?  
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. 
Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de 
school minder goed scoort dan deze vastgelegde, minimale waarde, kan het een signaal 
zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden de minimale 
scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.  
 
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundatmentele nievau 
als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat 
schooljaar voldoende.  

 
 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022? 

School % 1F behaald (over drie schooljaren) 

Basisschool Mikado 
98,5% 
94,4% 

Legenda % 1F behaald 
Deze school 
Signaleringswaarde inspectie (85,0%) 
Vergelijkbare scholen 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022? 

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren) 

Basisschool Mikado 
58,5% 
55,3% 

Legenda % 1S/2F behaald 
Deze school 
Signaleringswaarde inspectie (43,5%) 
Vergelijkbare scholen 



 

 

4.3 Schooladviezen 

Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b 

10,0% 
vmbo-b / vmbo-k 

10,0% 
vmbo-k / vmbo-(g)t 

15,0% 
vmbo-(g)t 

15,0% 
vmbo-(g)t / havo 

10,0% 
havo 

5,0% 
vwo 

30,0% 

 

  



 

 

4.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties 
op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn 
vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale 
competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het 
verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Op Mikado streven we naar een hoog niveau van welbevinden en betrokkenheid van 
kinderen, ouders en leerkrachten. Bij een hoge mate van welbevinden voelt de leerling zich 
thuis, kan hij/zij zichzelf zijn en voelt hij/zij zich emotioneel veilig. Dit uit zich vervolgens in 
spontaniteit, vitaliteit en genieten. Een hoge mate van welbevinden is een aanwijzing dat de 
emotionele ontwikkeling van kinderen optimaal verloopt. Betrokkenheid verwijst naar de 
intensiteit van een activiteit, naar concentratie en geboeid zijn, naar ergens helemaal voor 
gaan en naar plezier hebben in ontdekken. 

Een veilige omgeving is een voorwaarde om je ergens op je gemak te voelen en betrokken te 
kunnen zijn. Vandaar ook dat blijvend gewerkt wordt aan een veilig en prettig schoolklimaat. 
Een positief schoolklimaat is niet mogelijk zonder duidelijke, gedeelde waarden. Waarden 
drukken de gemeenschappelijke motivatie uit. Zo opgevat zijn waarden leefregels. Ze bepalen 
hoe we in de dagelijkse praktijk met elkaar omgaan. De waarden samen geven inhoud aan het 
woord respect.  

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

Geloof in jezelf 
Wij geloven in onszelf en zijn trots op wie we zijn en wat we kunnen. We weten waar we 
goed in zijn, waar we anderen bij kunnen helpen en ook waar we nog in kunnen 
ontwikkelen. Hierdoor zorgen we voor een positieve houding, waarin we open staan voor 
nieuwe dingen.             
 
Elkaar zien  
Wij kennen en zien elkaar en zijn nieuwsgierig naar wat de ander beweegt. Deze open 
houding zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en zich geaccepteerd en gerespecteerd 

Groei Plezier 

Vertrouwen in elkaar Elkaar zien 

Geloof in jezelf Samen 



 

 

4oelt. Er is voldoende ruimte voor ontmoeting en samenwerking, om een zo veilig mogelijke 
leeromgeving te creëren. We (h)erkennen en benutten elkaars kwaliteiten.  

Vertrouwen in elkaar  
Door elkaar te vertrouwen is er ruimte om te zijn wie je bent, te leren van en met elkaar, 
fouten te maken en hulp te vragen en te accepteren.    
 
Groei 
Er is ruimte voor individuele groei en ontwikkeling. Fouten maken mag en van proberen kun 
je leren. We stimuleren een groeimentaliteit, waarin geleerd wordt om door te zetten, hulp 
te vragen en te proberen. We leren hierdoor dat we alles wat we willen bereiken ook 
mogelijk kunnen maken. We sluiten aan bij talent en de zone van naaste ontwikkeling om 
vanuit succeservaring te groeien en te ontwikkelen. Gezamenlijk bepalen we doelstellingen, 
geven we binnen de gestelde doelen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en bieden we 
ondersteuning waar nodig.      

Onze leerlingen worden opgeleid voor de maatschappij van vandaag en morgen, van nu en 
later. We weten niet precies hoe de maatschappij er in de toekomst uit zal zien. Wel weten 
we wat leerlingen in de kennismaatschappij nodig hebben en dat ontwikkelen zij met onze 
ondersteuning: sociale vaardigheden, samenwerken, kennis genereren en beoordelen, 
probleemoplossend vermogen, ontwikkelend en onderzoekend leren, creativiteit, feedback 
geven en ontvangen en ICT-vaardigheden. Op onze school stellen we doelen en beoordelen 
we de resultaten van leerlingen en de kwaliteit van lessen om ons onderwijs steeds te 
verbeteren. Daarin leren we voortdurend van en met elkaar.     
 
Plezier  
We voegen plezier toe door in te zetten op betekenisvolle activiteiten. We laten het 
geleerde toepassen in projectvorm, gebruiken samenwerkingsvormen en integreren 
bewegen in ons onderwijs. Door zelf te mogen ontdekken, stimuleren we nieuwsgierigheid 
en creativiteit. We onthouden beter als het aansluit bij onze belevingswereld, we het zelf 
hebben gedaan of wanneer we het hebben uitgelegd aan een ander.  
 
Samen  
Op onze school maakt onderlinge verbondenheid het leren zo optimaal mogelijk, zowel voor 
de leerlingen als voor het team. “Samen” is daarbij een cruciaal begrip. Deze waarde gaat 
vooral over naar elkaar luisteren, elkaars kwaliteiten (h)erkennen en benutten en begrip 
tonen.      
 

Werkwijze Sociale opbrengsten 
Op deze school werken we met het Positief Educatief Programma (PEP). Met behulp van PEP 
er veel aandacht voor onze waarden. De focus ligt op de sterke kanten (het denken in 
mogelijkheden en kansen), positieve relaties, compassie en plezier. PEP heeft als doel het 
welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen en vindt zijn oorsprong in de 
positieve psychologie. Leerlingen worden niet aangesproken op vaardigheden die ze (nog) 



 

 

niet kunnen, maar op sterke kanten of interesses die ze al wel bezitten. Op deze wijze 
stimuleren we hen zich verder te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken.  

We hebben het hele jaar door aandacht voor alle zes waarden en zetten er steeds één in de 
spotlights. Met het team maken we dan een plan hoe we de betreffende waarde goed 
zichtbaar kunnen maken op vier niveaus: de leerling, de klas, de school en de omgeving 
(ouders). Minimaal 2x per week maken we gebruik van de inspiratiekalender en hebben we 
een waarde(n)vol moment. Omdat sociale ontwikkeling niet samen te vatten is in ‘lesjes’, 
maken we gebruik van diverse materialen. Door steeds vanuit leerlingen te kijken, kunnen we 
goed aansluiten bij de behoefte.  

Daarnaast werken we met de Methode Heb 't Lef. Dit is een multimediale methode voor 
levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Binnen de lessen van deze methode hebben we 
aandacht voor verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen, culturen en geloven binnen 
onze maatschappij. Bij de lessen staan steeds levensvragen van kinderen centraal. Door de 
ander te zien en te begrijpen, leren we elkaar beter kennen en kunnen we het woord respect 
meer concrete inhoud geven.  

Om de sociale competenties te bevorderen en te versterken, maken we gebruik van het Rots 
& Water programma. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig 
beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, 
kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken en de grenzen van anderen te 
respecteren. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht 
in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Door fysieke spelen en het uitspelen 
van reële situaties in een veilige omgeving met leeftijdsgenootjes is er een hoge mate van 
betrokkenheid. Oefeningen en spelvormen worden regelmatig afgewisseld met momenten 
van zelfreflectie en kringgesprekken. Lessen worden afgesloten met een 
verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk.  
We bieden het Rots & Water traject structureel en preventief aan in groep 5 en in groep 7. 
Indien nodig, is een programma op maat ook mogelijk. Dit is dan onderdeel van een plan van 
aanpak.  

We gebruiken de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) als leerlingvolgsysteem voor de 
sociale competentie en het welbevinden. Dit meetinstrument is wetenschappelijk 
onderbouwd. Zowel de leerkrachten als de leerlingen beantwoorden vragen. De uitkomsten 
worden besproken met de groep, de leerkracht, het team, de intern begeleider en uiteraard 
ook met ouders en leerlingen. Met de uitkomsten pakken we de sociale competenties op 
groeps- en schoolniveau planmatig aan en zijn we leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, snel op het spoor.  

 



 

 

5. Handige informatie voor ouders 

5.1 Hoe ouders worden betrokken 

Samen willen we zorgdragen voor een zo optimaal mogelijk leer- en ontwikkelklimaat voor 
elke leerling. Als ouder draagt u een deel van de opvoeding over aan de school. We hechten 
als school daarom aan een goede samenwerking met ouders om de ontwikkeling van het kind 
met elkaar te delen en te werken aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wederzijds 
vertrouwen en open communicatie is hiervoor erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat 
ouders zich gehoord voelen. Ook voor hen is de school een veilige en vertrouwde omgeving.  
Bovendien, als ouders positief zijn over de school heeft dat een positief effect op het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind.  

Er zijn daarom met regelmaat activiteiten 
waar ouders aan deel kunnen nemen. Doel 
van deze activiteiten is ouders deelgenoot 
maken van de ontwikkeling van het kind op 
school, elkaar beter te leren kennen en 
ouders plezier te laten ervaren.  

Daarnaast zien we ouders als belangrijkste 
partner en informatiebron. Als ouders en 
opvoeders van hun kind kunnen zij ons als 
school van belangrijke informatie voorzien 
over hun kind. Immers, zij kennen hun kind 
het beste.  

Communicatie met ouders 
Bij wat we doen en/of bespreken over uw kind worden ouders als partner meegenomen. Niet 
alleen om te informeren, maar juist ook om met inbreng en kennis van de ouder met 
betrekking tot de opvoeding van het kind en onze deskundigheid met betrekking tot het 
onderwijs aan kinderen, gezamenlijk het beste voor de ontwikkeling het kind te kunnen 
realiseren.  
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Wij proberen ons uiterste best te doen om ouders zo goed mogelijk te informeren en op de 
hoogte te houden. Dit doen wij op de volgende manieren: 

• 2x per jaar een rapport (januari en juni) 
• Kennismakings- en ontmoetingsmoment  
• Kijkje in de klas 
• 3x per jaar een oudergesprek   
• Informatieavonden voor ouders over schoolontwikkeling en diverse thema's 
• Inloopmomenten 
• Informatie via het oudercommunicatieplatform Social Schools   



 

 

 
Van belang is dat we communiceren met ouder(s) die gezag hebben over het kind. Met name 
bij gescheiden ouders of alleenstaande ouders is het belangrijk dat we hiervoor dezelfde 
afspraken hanteren. Welke afspraken dit zijn kunt u lezen in het protocol 
oudercommunicatie. Deze is op te vragen via de leerkracht of de directie van de school.  

Klachtenregeling 
Indien uw kind zich onverhoopt niet veilig voelt op school en een gesprek met de leerkracht 
u niet verder heeft geholpen, kunt u een afspraak maken met de directeur of de 
schoolcontactpersoon.  

Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kan de schoolcontactpersoon u doorverwijzen 
naar onze externe vertrouwenspersoon. Deze begeleidt en zoekt samen met u naar 
oplossingen en geeft informatie over mogelijk te volgen procedures en de consequenties 
daarvan.  

Indien de klacht door de vertrouwenspersoon, na het inwinnen van informatie, niet kan 
worden afgehandeld, wordt deze klacht doorverwezen naar de klachtencommissie. De 
klachtencommissie onderzoekt en behandelt de bij haar ingediende klacht en rapporteert 
hierover aan het bestuur. Het bestuur kan uiteindelijk handelend optreden.  
 
Het bestuur van Stichting Brigantijn waaronder Mikado valt, heeft zich aangesloten bij de 
landelijke klachtencommissie:  
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-
3861697, www.gcbo.nl 

De volledige beschrijving van de klachtenprocedure en het reglement van de landelijke 
klachtencommissie zijn op school aanwezig en voor eenieder toegankelijk. 

Ouderinspraak 
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:  

• Ouderraad 
• Medezeggenschapsraad 

De Ouderraad helpt bij diverse activiteiten. Zij zijn daarbij altijd afhankelijk van de hulp van 
ouders. Dit zijn activiteiten op organisatorisch vlak (vervoer en/of ondersteuning diverse 
schoolfeesten en activiteiten) en additioneel ook in het onderwijsleerproces (samen lezen, 
huiswerk maken, etc.).  

De MR van Mikado bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Dit schooljaar zijn dat: 
Martijn Marsman   voorzitter 
Jaimy Coster   oudergeleding 
Bram Bultink    personeelsgeleding 
Ienke Houtman  personeelsgeleding  



 

 

5.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage. U kunt hiervoor zelf (afhankelijk van uw inkomsten) 
een bedrag kiezen. We houden gemiddeld voor de inkomsten gemiddeld €20,00 per leerling 
aan. Van de bijdrage bekostigen we diverse activiteiten, bijvoorbeeld Koningsspelen, 
Lentefeest, Kerst-lichtfeest, afscheid groep 8 en overige schoolfeesten.   
 
De ouderbijdrage wordt begin oktober geïnd. U kunt het bedrag naar keuze overmaken op 
bankrekening NL31INGB0009026379 t.n.v. OR Basisschool Mikado 
 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het jaarlijkse 
schoolreisje (gr.1-7) en het schoolkamp (gr.8). Alle kinderen gaan mee op schoolreisje.  
Voor komend schooljaar zijn de kosten vastgesteld op:  
• Groep 1 en 2   €20,00 
• Groep 3 t/m 7   €30,00 
• Schoolkamp groep 8:   €70,00 
 
5.3 Aanmelding nieuwe leerlingen 
Ouders van kinderen die in de loop van het komende schooljaar vier jaar worden, krijgen van 
de gemeente bericht om zich op één van de Hengelose basisscholen aan te melden. Ouders 
kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek en worden 
vervolgens rondgeleid om een indruk te krijgen van het onderwijs bij ons op school.  

Wanneer u kiest voor inschrijving, ontvangt u hiervan een bevestiging. Enkele weken 
voorafgaand aan de start, wordt contact opgenomen voor een intakegesprek. Tijdens dit 
gesprek worden ook maximaal 4 wenmomenten afgesproken.  

Aannamebeleid 
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons 
advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar 
worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het 
wenselijk om in januari te starten. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders. Kinderen die nog 
moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig 
te zijn. 

Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating op Mikado mede 
afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport c.q. leerling dossier van de school van 
herkomst. Dit rapport wordt samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders 
en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. Vervolgens neemt de 
directeur een toelatingsbesluit. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd. 

 

  

  



 

 

5.4 Ziekmelden en verlofaanvragen 
We zijn als school verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan en er sprake is 
van geoorloofd verzuim. Op de website van de Rijksoverheid 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-
spijbelen) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim  
 
Ziekmelding 
Als uw kind door ziekte of andere oorzaak verhinderd is om naar school te komen, wilt u ons 
dit altijd tijdig meedelen? U kunt uw kind ziekmelden door tussen 8.00-8.30 uur naar school 
te bellen of een absentiemelding te maken in het ouderportaal van Social Schools. Mondeling 
berichten mag natuurlijk ook.  

Verlof aanvragen 

Ouders kunnen verlof aanvragen, minimaal zes weken voordien, middels een verlofaanvraag 
formulier en indien nodig een werkgeversverklaring. Via de website of via school is een 
verlofformulier te verkrijgen/downloaden. Nadat deze is ingevuld zal de directie van de school 
al dan niet bevestigen of het verlof gehonoreerd kan/mag worden. Hierbij gelden de volgende 
regels:  

Vakantieverlof  
• Wordt toegekend indien wegens specifieke aard van beroep van een van de ouders het 

slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; 
• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de 

officiële schoolvakanties mogelijk is; 
• Mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 
• Mag niet langer duren dan tien schooldagen;  
• Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; 

Gewichtige omstandigheden:  
• Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;  
• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de vierde graad 

voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten 
de woonplaats van belanghebbende;  

• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad; 
• Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes; 
• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 

dagen; van bloed of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag;  
• Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor 1 dag;  
• Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, 

maar geen vakantieverlof;  



 

 

Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen, zal de leerplichtambtenaar hier een beslissing over 
nemen.  

5.5  Gymtijden 
Alle groepen gymmen gemiddeld 2 uur per week. Hiervoor gaan ze 1x per week een middag 
naar de gymzaal bij het FBK stadion voor een lange gymles. Daarnaast hebben ze met 
enige regelmaat een sportles vanuit het aanbod van Hengelo Sport.  
Voor groep 3 t/m 7 is de gym op donderdag. Groep 8 gymt op dinsdagmiddag. De kinderen 
dragen tijdens de gym een gymbroek, t-shirt en stevige gymschoenen.   
Indien een kind niet mee kan gymmen, krijgt hij/zij indien mogelijk een vervangende taak 
tijdens de gymles. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van scheidsrechter.  
Op school is reservekleding aanwezig. Als leerlingen hun gymkleding vergeten, hebben zij 
de mogelijkheid om met deze gymkleding wel mee te kunnen gymmen.  

5.6  Tussendoortjes en lunch 
We vinden het belangrijk om kinderen bewust te laten worden van gezonde voeding. We 
stimuleren daarom om gezonde etenswaren mee te nemen naar school. Jaarlijks doen we 
mee met het Groente en Fruitproject. Binnen een bepaalde periode van het schooljaar krijgen 
de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag groente of fruit aangeboden tijdens het 
10uurtje. Chocolade en snoep zijn niet welkom op school.  
We lunchen op school en nemen hier met de kinderen echt even tijd voor. Om er echt een 
eetmoment van te maken vragen we om kinderen t/m groep 4 een theedoek mee te geven. 
Dit gebruiken we als tafelkleedje en creëert een schone omgeving om van te eten. Tijdens het 
eten en drinken is er tijd om voor te lezen. In de bovenbouw worden ook (educatieve) filmpjes 
gekeken.  

5.7  Traktaties 
Als een leerling jarig is, vieren we dit graag met hem of haar in de groep. De leerling mag dan 
ook een kleinigheid trakteren in de groep.  Het is prettig als de leerkracht vooraf op de hoogte 
wordt gebracht van het moment, zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden. Denk 
hierbij aan het maken van een verjaardagsmuts en het klaarzetten van het bord. 

5.8 Schoolverzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De 
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 
(bijvoorbeeld door eigen risico). De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf 
als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen 
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen, dus wanneer school verwijtbaar is. 
Deze verzekering dekt geen schades die door (mede)leerlingen aan bezittingen zijn 



 

 

toegebracht (bewust of per ongeluk). Deze moeten worden verhaald op de verzekering van 
ouder(s) en/of verzorger(s).  

6 Schooltijden en opvang 

6.1 Schooltijden 
Op Mikado is gekozen voor een alle dagen gelijk rooster. Alle leerlingen gaan alle dagen van 
8.30 tot 14.00 uur naar school. De leerlingen lunchen op school. Hiermee komen we tegemoet 
aan de effectieve leertijd van kinderen en geven we hen ruimte voor andere buitenschoolse 
activiteiten. Daarnaast geeft het structuur aan ons onderwijs. Het stelt ons in staat om 
dagelijks een ochtend en middagprogramma te hanteren.  

6.2 Vakantierooster 

Vakanties 2022-2023 
Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023 

Pasen 07 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Hemelvaartsweekend 18 mei 2023 21 mei 2023 

Pinksteren 27 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023 

Studiedagen en studiemiddag 
Door het jaar heen worden er studiedagen en studiemiddag gepland. Op deze dagen zijn de 
leerlingen vrij. Deze dagen worden in afstemming met de MR vastgelegd. Ouders ontvangen 
hiervan een jaaroverzicht en data worden in de kalender van Social Schools opgenomen. Dit 
jaar betreft het de volgende dagen:  
 
Hele dagen (8.30 – 14.00)     Middagen (12.00 – 14.00)   
Woensdag 14 september     donderdag 6 oktober 
Woensdag 2 november       vrijdag 18 november 
Vrijdag 24 februari     Dinsdag 24 januari 
Woensdag 22 maart     woensdag 19 april 
Maandag 3 juli     Vrijdag 30 juni 
 



 

 

De laatste schooldag (21 juli) zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.    

6.3 Opvang 

Voorschoolse en naschoolse opvang 
Opvang voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties en vrije dagen wordt geregeld in 
samenwerking met Partou en vindt plaats in het gebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Kinderopvang bij Partou 
Wij passen onze kinderopvang aan op de leeftijd en de behoeftes van je kindje. In onze 
warme en veilige omgeving maakt je zoon of dochter nieuwe vriendjes én ontdekt samen 
met ons de grote wereld. Uiteraard betrekken we jou als ouder bij alles wat we doen. 
Samen zorgen we dat je kind de allerbeste kinderopvang krijgt. Wil je weten hoe we dit 
doen? Ontdek onze kinderopvang. 
  
KDV Berflo Es: https://www.partou.nl/kinderopvang/hengelo/kinderdagverblijf-apolloplein-
1 
  
Buitenschoolse opvang bij Partou 
Samen spelen prikkelt de fantasie en stimuleert je kind om zijn talenten te ontdekken. We zorgen ervoor dat elk 
kind zich gezien voelt. Je kind krijgt een plek in de groep waar hij volledig tot zijn recht komt en met vrienden 
kan spelen. Ontdek de buitenschoolse opvang van Partou en schrijf je kind in. 
 
BSO Berflo Es: https://www.partou.nl/kinderopvang/hengelo/bso-apolloplein-1 
 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 

We vinden het belangrijk om goed contact met u te hebben en te houden. Daarvoor hebben 
we een aantal vaste contactmomenten door het jaar heen gepland. Daarnaast is het natuurlijk 
mogelijk om op een ander moment met ons te spreken.  

Leerkracht 
Het is altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken.  
Wanneer u alleen een korte mededeling heeft voor de leerkracht (bijv. doktersbezoek) dan 
kunt u dat middels een berichtje in social schools, telefonisch of door dit voor schooltijd aan 
de leerkracht doorgeven. Wilt u een gesprek over de voortgang van uw kind, dan maken we 
daarvoor een afspraak met u. Voor schooltijd willen we graag tijd en aandacht besteden aan 
het ontvangen en verwelkomen van de kinderen. Het is prettig als u daar rekening mee houdt.  

Directie 
Voor u als ouder staat onze deur altijd open, dus kom gerust binnenwandelen. We staan u 
waar mogelijk direct te woord en anders maken we een afspraak met u voor een gesprek. U 
kunt de directeur ook altijd per mail bereiken: k.fischer@stichtingbrigantijn.nl of via een 
bericht in social schools. 

Intern begeleider 
Onze IB’er is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt haar altijd via social 
schools of per mail bereiken: m.staijen@stichtingbrigantijn.nl 



 

 

 
Schoolcontactpersoon 
Onze schoolcontactpersoon Karin Schriemer werkt de gehele week en is na schooltijd 
beschikbaar. U kunt haar via social schools of per mail bereiken: 
k.schriemer@stichtingbrigantijn.nl.  

Anti-pest- en gedragscoördinator  
Gerben Busscher is onze anti-pest- en gedragscoördinator. Hij werkt dit schooljaar op de 
dinsdag en vrijdag. Op dinsdag is hij na schooltijd bereikbaar, op vrijdag de gehele dag. U kunt 
hem via social schools of per mail bereiken: g.busscher@stichtingbrigantijn.nl.  

Schoolzorgondersteuner 
De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders 
en leerkrachten. Zij helpt bij problemen waar meer voor nodig is dan de school zelf kan 
bieden.  
Heeft u vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind die verder gaan dan waar de 
school u mee kan helpen, dan kunt u contact opnemen met onze schoolzorgondersteuner, 
Roswita Dijkema. Zij is aanwezig op dinsdag van 8.30 – 17.00 uur en beschikbaar op afspraak 
via: r.dijkema@szo-hengelo.nl.  

MR 
Er kan contact worden opgenomen met de MR via de voorzitter. U kunt hem bereiken per 
mail: mmarsman@marsmanic.nl  
  


