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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 

De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO HvT) is het bevoegd gezag van de 11 

openbare scholen in de diverse kernen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente. 

Ods ’t Gijmink (Dalton), Obs De Whee-Puntdak en Obs De Whee-Wiekslag in Goor, 

Obs Brookschole, Ods Elserike (Dalton), Obs Stokkum en Obs De Zwaluw in Markelo, 

Obs Stedeke (Excellente school) in Diepenheim en Obs Azelo, Obs Deldenerbroek en Obs Wiene in 

Ambt Delden. 

De dagelijkse leiding van de stichting (opgericht op 1 januari 2008) is in handen van de directeur-

bestuurder Jasper Kok. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn Willemien Dijkman, Henk Jan Muller, Martha Hevink en Ynske 

Draisma (voorzitter). 

Het bestuur/centrale directie, de Raad van Toezicht en de scholen worden ondersteund door het 

bestuursbureau bestaande uit Astrid Baartman, Ymke Overbeek en Mariska Oltwater. 

 

 

 

Bezoekadres:  D.J. Bunschotenstraat 14 

   7471 CZ Goor  

   0547 - 276638 

   info@opohvt.nl 

   www.opohvt.nl 

 

Postadres:  Postbus 220  

   7470 AE Goor 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids!  
 
De schoolgids kunt u vinden op onze website: www.obsdezwaluw.nl.  
In de schoolgids vindt u op elke pagina kort de belangrijkste informatie voor dit schooljaar.  
Eventuele veranderingen of toevoegingen worden, evenals alle tussentijdse “nieuwtjes”, 
medegedeeld via onze maandelijkse Nieuwsbrief!  
Belangrijke data vindt u ook in de kalender op de website van school: 
www.obsdezwaluw.nl 
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Gegevens van de school: 
 
O.b.s De Zwaluw 
Koekoekslaan 2A 
7475 CN Markelo 
0547 – 36 33 65 
directie.obsdezwaluw@opohvt.nl 
www.obsdezwaluw.nl 
 
Locatiedirecteur:  
René Scholten               
Intern begeleider:   
Marianne Mensink - Lieke Stege   
ICT coördinator: 
Anita Wissink - Arjen Sligman 
Gymnastiek: 
Remy Dijkstra    
Godsdienst: 
Hanny Poelert  
Leerkrachten zijn te bereiken via de schoolmail.  
vb.  j.raams@opohvt.nl 
 
Leerkrachten: 
Carli Bergman 
Pien Bijl  
José Dennekamp 
Roos Groeneveld 
Lieke Groot Ulen            
Rianne Heetebrij   
Sasha Kuiper          
Danny Megelink 
Marianne Mensink 
Freddy Piek 
Josien Raams               
Adinda van Schaik 
René Scholten          
Arjen Sligman 
Lieke Stege 
Carmen Swartjes  
Floris de Vries 
Anita Wissink 
Onderwijsassistenten: 
Sanne Legemaat 
Lian Oude Hesselink 
 
Stagiaires: 
Onze school biedt als opleidingsschool stage plekken voor studenten van de PABO Saxion Deventer 
en ROC Onderwijsassistenten. 
Pabo Saxion zal begin september duidelijkheid geven aan haar studenten t.a.v. de Zwaluw. Ook zijn 
er ROC-onderwijsassistenten aanwezig op diverse dagen in de week in groep 1-2 en 4. 
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Klasverdeling 2022-2023 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Pien Bijl Josien Raams  Josien Raams  Pien Bijl Josien Raams 

1-2 Rianne 

Heetebrij  

Rianne 

Heetebrij  

Lieke Stege Rianne 

Heetebrij  

Lieke Stege 

2 Carli Bergman Carli Bergman Carli Bergman Carli Bergman Pien Bijl 

3 a Floris de Vries Adinda van 

Schaik 

Adinda van 

Schaik 

Adinda van 

Schaik 

Adinda van 

Schaik 

3 b Lieke Groot 

Ulen 

Lieke Groot 

Ulen 

Lieke Groot 

Ulen 

Floris de Vries Lieke Groot 

Ulen 

4 Anita Wissink Anita Wissink Anita Wissink Sasha Kuiper Sasha Kuiper 

5 Freddy Piek Freddy Piek Sasha Kuiper Freddy Piek Freddy Piek 

6 Carmen 

Swartjes 

Carmen 

Swartjes 

Carmen 

Swartjes 

Carmen 

Swartjes 

Carmen 

Swartjes 

7 José 

Dennekamp 

José 

Dennekamp 

Danny 

Megelink  

Danny 

Megelink 

José 

Dennekamp 

8 Arjen Sligman Arjen Sligman Arjen Sligman 

Danny 

Megelink 

Arjen Sligman Arjen Sligman 

 

 

ICT   Arjen Sligman, Anita Wissink 

RT   Lieke Stege 1-2-3-4; Marianne Mensink 5-6-7-8; 

IB    Marianne Mensink (bovenbouw 4 t/m 8), aanwezig dinsdag, vrijdag) 

  Lieke Stege (onderbouw 1 t/m 4), aanwezig dinsdag, donderdag) 

 

 

Coördinatie 

Onderbouw Josien Raams    

Bovenbouw Carmen Coobs 

Directie  René Scholten (bij afwezigheid zijn Carli Bergman/Lieke Stege aanspreekpunt) 

 

 



               
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Vakantierooster 2022-2023 

 

Vakantie     van    tot en met 

 
Sinterklaas:   05-12-2022 leerlingen zijn ’s middags vrij 
 
Studiedagen:    25-10-2022 / 23-12-2022  

        24-02-2023 / 30-05-2023 / OPO studiedag 20-03-23 
 
Extra studiedagen groep 1-2: 25-10-2022 / 06-12-2022  
    06-03-2023 / 17-05-2023 
 
 
 

         

                

Herfst 17-10-2022  21-10-2022 

Kerst 26-12-2022 06-01-2023 

Voorjaar 27-02-2023 03-03-2023 

Pasen 07-04-2023 10-04-2023 

Mei 24-04-2023 05-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023 

Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023 

Zomer  24-07-2023 01-09-2023 



 

Praktische info 

 

Continurooster 

Obs de Zwaluw hanteert het continurooster, de schooltijden zijn als volgt: 

08.30-12.00 EN 12.30-14.30 uur maandag, dinsdag donderdag (groepen 1 t/m 8) 

08.30-12.30 uur   woensdag 

08.30-12.00 uur   vrijdag (groepen 1 en 2) 

08.30-12.00 12.30-14.30 uur  vrijdag (groepen 3 t/m 8) 

Alle leerlingen blijven over en eten in de klas. Hierna gaan zij naar buiten om pauze te houden. 

Omdat wij bewust omgaan met het milieu vragen wij het drinken van de leerlingen mee te geven in 

bekers, i.p.v. plastic pakjes.  

 

Gezonde school 

O.b.s de Zwaluw draagt de naam van ”gezonde school”. Inmiddels hebben wij de vignetten 

“welbevinden” en “gezonde voeding” en “sport en bewegen” behaald. Wij bieden dan ook een veilig 

klimaat op school en stimuleren gezonde voeding en traktaties. Dit schooljaar wordt o.a. aandacht 

besteed aan de thema’s “jong leren eten” en “mediawijsheid”. 

 

 

 

           
 

 

 

 



Informatie & Inschrijven 

Voorafgaand aan het inschrijven van uw kind(eren) maken wij altijd een afspraak. Wij zijn graag 

bereid om een rondleiding en extra informatie te geven over onderwerpen of vragen die u heeft. 

U kunt via onderstaand telefoonnummer een afspraak maken of een email sturen naar: 

directie.obsdezwaluw@opohvt.nl  

Bent u enthousiast over onze school en wilt u uw kind inschrijven, dan kan dit via dit emailadres of 

telefonisch een inschrijfformulier aanvragen. Voor meer informatie kunt u bellen met de directie, 

telefoonnummer: 0547-363365. 

 

Ziekmelden 

Is uw kind ziek of is er een andere reden dat uw kind niet naar school kan komen, dan kunt u ons 

bellen tussen 08.00 en 08.20 uur op telefoonnummer: 0547-363365 of via de parro van de groep van 

uw kind. 
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Kind is Koning 

 
Obs de Zwaluw is de dorpsschool van de kern, het hart van Markelo en werkt op een moderne 
manier. Wij zijn actueel, resultaatgericht en hebben oog voor de individuele leerling. Wij kijken 
vooruit op wat komen gaat, in en na de basisschool en in de maatschappij. Het doel is leerlingen te 
laten ontwikkelen tot positieve, zelf ontplooiende personen, die weten waar ze goed in zijn en wat 
hun leerpunten zijn. Onze leerling-belofte is: “Wij laten je versteld staan van jezelf”! 
 
Brede ontwikkeling 
Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren. Samen werken wij aan een brede ontwikkeling van de 
kinderen, zowel op cognitief gebied (leren) als sociaal emotioneel, kunstzinnig, creatief en sportief 
gebied. Wij zorgen dat leerlingen na groep 8 klaar zijn voor het Voortgezet Onderwijs, met een goede 
basis en goede beheersing van o.a. de Engelse Taal. Daarnaast werken wij aan het verbeteren en 
bijstellen van ons huidige onderwijs, door vanuit individuele ontwikkeling te zoeken naar onderwijs 
op maat. Resultaat gericht zijn op de gebieden lezen, taal en rekenen. Iedere ochtend wordt hier de 
basis gelegd voor een positieve ontwikkeling in een rijke en uitdagende leeromgeving. 
Werkwijzen 
In de onderbouw (groep 1-2) werken wij m.b.v. de Parnassys en de “kleuter-universiteit”. Hierin 
worden vaardigheden op een spelende, ontdekkende manier aangeboden en door leerlingen 
verrassend snel opgepikt. In de groepen 3 en 4 is het aanvankelijk lezen, spelling en rekenen het 
belangrijkst. Deze vakken worden verder behandeld in de groepen 5 -6 en 7-8. Leerlingen in de groep 
6-7 en 8 werken en verwerken hun leerstof deels digitaal via een eigen Chromebook. Deze wordt 
beschikbaar gesteld door de school en leerlingen werken gedreven en enthousiast. Zij werken uit 
dezelfde methoden als kinderen uit lagere groepen, maar vullen de antwoorden in op hun laptop en 
deze worden direct gecorrigeerd. De leerkracht heeft in één overzicht wat de leerling goed beheerst 
of waar extra instructie noodzakelijk is. (hulp op maat) 
Binnen onze school bieden wij leerlingen die extra of moeilijker leerstof aankunnen binnen de groep 

deze mogelijkheid (de FLEX-klas of Groep 9). Er wordt wekelijks een “spreekuur” georganiseerd door 

de IB om de leerlingen te ondersteunen in groep 9. Deze leerlingen werken in de eigen groep of deels 

zelfstandig of met een maatje aan de aangeboden leerstof. Al onze leerlingen worden professioneel 

begeleid, waarbij er continu wordt bekeken of de leerling op koers ligt om zijn of haar persoonlijk 

doel te halen. Dat doel wordt in overleg met de ouders vastgelegd tijdens de jaarlijkse welbevinden- 

en 10 minuten-gesprekken.  

WAAR STAAN WE VOOR  

Leerlingen van Obs de Zwaluw verwonderen, veroveren en verbinden hun leerstof iedere dag. 

Daarnaast staat Obs de Zwaluw voor rust, structuur en onderwijs op maat!  

Binnen obs de Zwaluw staan we voor elkaar! Wij luisteren naar de kinderen en zien hen zoals ze zijn. 

Wij bieden veiligheid, plezier en uitdaging gericht op de toekomst. Leerlingen en team verwonderen 

zich iedere dag weer over wat er in de wereld om ons heen gebeurd en wat we al wel kunnen! Kennis 

die we nog niet zo machtig zijn veroveren we door een éénduidige instructie van onze teamleden. 

Volgens een bepaald model (IGDI= Indirecte Gedifferentieerde Directe Instructie) worden de 

basisvakken in alle groepen aangeboden. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid voor de leerlingen en kan 

de groepsleerkracht efficiënter werken. Wat ons verbindt is onderwijs waarin iedereen ertoe doet! 

De school legt een verbinding met de samenleving en haalt de omgeving naar binnen. Er is veel 

aandacht voor normen en waarden, sociale vaardigheden, zelfontwikkeling en respect.  

 

 



Basis voor later 

Wij willen leerlingen zo breed mogelijk ontwikkelen. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich 

zo optimaal mogelijk ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Dit geeft leerlingen zelfvertrouwen 

en komt de ontwikkeling en leerprestaties ten goede. Samen met de ouders bereiden wij onze 

leerlingen voor op een complexe en uitdagende samenleving. Gezien de snelle maatschappelijke 

veranderingen leren wij leerlingen vaardigheden om succesvol te zijn in de toekomst. Denk hierbij 

aan het leren plannen, procesmatig werken, Engels in alle groepen en ICT. Het team probeert zo 

optimaal mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd houden 

zij oog voor de actualiteit en laten zij ruimte voor eigen initiatief van de leerling. 

Vaardigheden 

Goed “magisch” onderwijs zorgt voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Het daagt 

leerlingen uit en maakt ze bewust van mogelijkheden, beperkingen en geeft ruimte tot ontwikkeling. 

Het vraagt van de leerling concentratie, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en taakgerichtheid. Het 

stimuleert daarnaast speelsheid, plannen en creativiteit. Goed onderwijs zal een kind afleren:  

“ik kan het niet”. Wij buigen het om in: “Ik kan het NOG niet, maar als ik oefen kan ik het straks wel 

en fouten maken mag!” De mogelijkheden per kind zijn daarin het uitgangspunt. Voor ons het 

belangrijk dat uw kind “out of the box” kan en wil leren en denken. Wij bieden leerlingen zaken als 

leren plannen en procesmatig onderwijs, naast de reguliere schoolvakken. Zo gaan we met z’n allen 

voor: JA en…. 

“obs de Zwaluw: Kind is Koning” 

 

 

        

 

 

 

 

 



Gymnastiek  

 

Binnen o.b.s. de Zwaluw heeft iedere groep, vanaf groep 3, 2 bewegingslessen per week van 
1 uur. De groepen 1-2 en 3 starten tot de herfstvakantie in het speellokaal van het 
Kindcentrum de gymles van een vakdocent.  
Vanaf groep 4 zijn er wekelijks  gymlessen in sporthal “De Haverkamp”. Na de herfstvakantie 
gaan ook de groepen 3 naar sporthal de Haverkamp.  
De kleutergroepen hebben ook bewegingsonderwijs in ons speellokaal op meerdere dagen 
per week, waarvan 1 keer met de vakdocent gymnastiek. Speciale kleding of schoeisel is niet 
nodig.  
 
Groepen 1-2 en 3 lessen tot de herfstvakantie op school. Groep 3 heeft samen gym. 

Dinsdag 

8.30-9.30  8 

9.30-10.15  7 

10.15-10.30 pauze  
10.30-11.15  4 

11.15-12.00  3 

12.00-12.45 pauze  
12.45-13.30  5 

13.30-14.15  6 

    

Donderdag 

08.45-09.30  8 

09.30-10.15  5 

10.15-10.30 pauze  
10.30-11.15  4 

11.15-12.00  1/2a 

12.00-12.45 pauze  
12.45-13.30  1/2b 

13.30-14.15  3 

    
Vrijdag 

12.45-13.30  7 

13.30-14.15  8 

 
Tijdens de gymles is de groepsleerkracht van de Zwaluw soms niet in de sportzaal aanwezig.  
De gymlessen worden gegeven door Remy Dijkstra (dinsdag, donderdag en vrijdag)  
Sporthal de Haverkamp, telefoon 363423 
 

GODSDIENST 

Woensdag        Vrijdag 

Groep 6a  08.30  uur    groep 7   11.15  uur  

Groep 6b  09.15  uur 

Groep 8a  10.30  uur 

Groep 8b  11.15  uur 



 
 

 
Medezeggenschapsraad 

Medezeggenschapsraad 

Ouders: 

M. Reilink 

N. van der Wal     

M. Wessels  GMR 

J. Winterman  voorzitter 

 

Namens het team:   

J. Dennekamp   

R. Heetebrij   GMR 

A. van Schaik  secretaris       

L. Stege   notulist 

R. Scholten  adviseur 

 

De MR informeert u meerdere keren per schooljaar met een eigen Nieuwsbrief, die verstuurd wordt 

via de directie-schoolmail.  

 

Ouderraad 

 

De OR bestaat uit ouders en teamleden van onze school. Zij organiseren allerlei activiteiten voor de 

leerlingen. Samenstelling Ouderraad: 

 

Voorzitter: 

M. Bonke   

Secretaris: 

I. Winterman   

Penningmeester: 

A. Pullen    

 



 

Leden ouders:  

S. Bargeman  

E. Eertink 

O. Kok 

A. Krijgsman 

C. Reilink 

S. Smit 

D. de Roo 

S. Schreibeld 

M. Wijnbergen 

A. Volkers 

B. Bakhuis (oud papier) 

 

Namens het team: 

C. Bergman 

L. Groot Ulen 

J. Raams 

 

 

 

   



Oud papier 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de OR is onze maandelijkse oud papier actie. 
Door de ouders wordt in onze schoolwijk oud papier opgehaald. 
De opbrengst is jaarlijks ruim € 9000,= dus zeker de moeite waard ons hiervoor in te zetten. 
De data van oud papier zijn te vinden in de agenda op de website. (iedere 3e zaterdag van de maand) 
 

Schoolfonds / algemene ouderavond 

 
De OR vraagt de ouders om, op vrijwillige basis, een bijdrage te storten in het schoolfonds. Voor 
komend jaar is dit opnieuw  € 27,50 per leerling. Dit geld wordt door de OR beheerd en tijdens de 
algemene ouderavond in november - welke de OR verzorgt – wordt dit beheer verantwoord.  
Dit geld wordt besteed aan verschillende activiteiten voor de kinderen  bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
musical groep 8 etc.  Het tweede deel van de algemene ouderavond wordt gebruikt om interessante 
of nieuwe ontwikkelingen aan bod te laten komen.  
 

Zieke leerkracht 

 
Hoewel het vinden van een vervanger niet altijd even gemakkelijk is, proberen we er voor te zorgen 
dat de eerste dag de klas altijd wordt opgevangen. Daarnaast streven we er naar zo veel mogelijk 
dezelfde gezichten voor de klas te zetten. 
Mochten we – in een uitzonderlijk geval - niet in staat blijken vervanging te regelen, zodat kinderen 
onverhoopt thuis moeten blijven, dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld. Deze situatie zal 
maar voor één dag gelden.  
   

Nieuws: Hoe blijft u op de hoogte 

 
Deze jaarlijkse kleine gids staat ook op onze website www.obsdezwaluw.nl. 
Actuele zaken vermelden we ook op Facebook, Parro, Instagram en onze website.   
“Like” onze pagina’s en u blijft volledig op de hoogte van alle activiteiten.  
Actuele informatie ontvangt u in de maandelijkse nieuwsbrieven.  
Per groep wordt u geïnformeerd via de klassenmail van de groepsleerkrachten of de PARRO-app. 
Hiervoor kunt u zich jaarlijks aanmelden om kort te communiceren met de groepsleerkracht via de 
app. 
 

Stagiaires 

 
We vinden het belangrijk dat onze school meewerkt aan de begeleiding van stagiaires. 
Zo zijn er in verschillende groepen regelmatig stagiaires aanwezig. 
Als opleidingsschool van Saxion heeft de Zwaluw de mogelijkheid om stagiaires werkervaring op te 
laten doen. Ook komend schooljaar zullen wij graag gebruik maken van deze studenten.  
Aan het begin van schooljaar 2022-2023 horen wij van Saxion of er ook nog andere stagiaires komen. 
Zij zullen dan verdeeld worden in overleg met het team en de opleider(s) in de school.  
Bij de start van het schooljaar gaan wij u informeren over welke studenten ons team komen 
versterken, in welke groep en op welke dag(en).  
Binnen het team van obs de Zwaluw is Carli Bergman actief als opleider in de school, opgeleid bij 
Saxion Deventer, die de stagiaires vakkundig begeleid.  
 

 

 

http://www.obsdezwaluw.nl/


Informatieavonden 

Aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) en  

diverse vakgebieden en methoden tijdens de informatieavond. De werkwijzen worden besproken en 

wat wij en de kinderen van elkaar mogen verwachten. Vragen m.b.t. dat leerjaar kunt u deze avond 

stellen. i.v.m. de Covid-19 maatregelen vinden deze informatieavonden dit schooljaar niet plaats. 

Iedere groep verstuurt op vrijdag 3 september een informatiebrief over de werkzaamheden en 

activiteiten in de verschillende groepen. Later dit schooljaar organiseren wij een inloopmoment voor 

ouders en leerlingen, waarbij de leerlingen de ouders de school en de groep tonen. 

Afspraak maken 

Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Als wij naast de rapportagemomenten 

graag een gesprek met u willen, dan zullen we een afspraak maken. Als u zaken signaleert, waarover u 

met ons wilt praten, aarzel dan niet, maar neem gerust contact op. We maken graag een afspraak. 

Vermijd een gesprek vlak voor schooltijd i.v.m. lesvoorbereiding en het op tijd beginnen van de lessen. 

Contact / Rapportage 

Tijdens het 1e 10 minuten gesprek (startgesprek) bespreken wij het welbevinden van uw kind(eren). 

Hoe gaat het op school en hoe tevreden is uw kind en u? Deze gesprekken vinden komend schooljaar 

plaats in oktober. Daarnaast krijgt uw kind(eren) 2x een rapport, rond februari en juni. Dit rapport is, 

naast methodetoetsen, ook gekoppeld aan de Citotoetsen van januari en begin juni. (2x per jaar) U 

wordt hiervoor uitgenodigd door de groepsleerkracht via Parro. De leerlingen van de groepen 6-7 en 

8 zijn altijd mede uitgenodigd voor de 10 minutengesprekken. Het is echter aan u als ouders of u uw 

kind meeneemt. De eerste rapportage in september is uitsluitend mondeling. Op de volgende 

gesprekken (februari en juli) volgt een schriftelijke rapportage en krijgen de kinderen hun 

schoolrapport eerst mee naar huis. Het rapport hoeft niet retour naar school. 

Verkeer rond de school 

Bij het brengen en halen van kinderen willen wij er u op wijzen dat het parkeren van auto’s voor 

overlast zorgt. Zou u zo vriendelijk willen zijn om rekening te houden met de verkeersveiligheid van 

de leerlingen en de omgeving?  Tevens vragen wij u er op toe te zien dat alle leerlingen hun oranje 

hesje dragen, voor de veiligheid van uw kind(eren). Iedere leerling ontvangt van de OR een gratis 

hesje. Dit hesje kan 2x per jaar worden geruild voor een andere maat. In het geval van verlies kunt u 

een nieuw hesje aanschaffen voor € 4,00. Helaas zien wij nog steeds leerlingen die het hesje niet 

dragen of structureel vergeten, dus daarom een vriendelijk verzoek om hierop toe te zien, voor de 

veiligheid van uw kind(eren). 

Op tijd naar school 

Voor alle groepen is er een inloop tussen 08.10 uur en 08.25 uur. Deze kinderen mogen zelfstandig 

naar binnen. Leerlingen van 4 jaar kunnen naar binnen gebracht worden door hun ouders.  

Voor de groepen 2 t/m 8 gaan de kinderen naar het lokaal van hun groep. Vanaf 08.15 uur staan de 

teamleden zowel buiten als binnen om uw kind(eren) op te vangen.  

 

 

 



 

 



Op de fiets 

 
Kinderen die op de fiets naar school komen hebben ook een veiligheidshesje via de OR ontvangen. 
Deze hesjes vergroten de veiligheid en het dragen ervan wordt daarom zoveel mogelijk gestimuleerd. 
De fietsen plaatsen de kinderen in de voor de groep bestemde vakken. School is na schooltijd niet 
verantwoordelijk voor achtergebleven stepjes en of fietsen. Groepen 1-2-3 parkeren aan de 
Fokkerstraat, de overige groepen parkeren aan de Pr. Irenestraat. 
 

Pauze 

 
In de pauze verzorgen teamleden de pleinwacht. Zij zijn te herkennen aan hun (lichtblauwe) 
bodywarmers. Leerlingen van groep 1 t/m 8 spelen samen buiten. Jaarlijks ondersteunt de OR in 
speelmaterialen t.b.v. het buitenspelen. 
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen.  
Wij vragen u met klem om geen snoep en/of koolzuurhoudende dranken mee te geven tijdens 
schooldagen. Ieder jaar proberen wij via SCHOOLFRUIT deel te nemen aan gratis fruit voor scholen. 
Deze dagen wordt er gratis groente en of fruit verzorgd voor alle leerlingen op woensdag, donderdag 
en vrijdag. U hoort via de nieuwsbrief of dit ook voor dit schooljaar gelukt is. 
 

Godsdienstles 

  
Vanaf groep 6 krijgen onze leerlingen drie kwartier per week godsdienstles van een vakleerkracht. 
Ook dit jaar zal juf Hanny Poelert de lessen verzorgen. 
Via GVO wordt zij door de hervormde kerk geplaatst op onze school. Zij behandelt alle mogelijke 
godsdienststromingen in haar lessen. Dit jaar vinden de lessen plaats op woensdag voor de groepen 
6 en 8 en op vrijdag voor groep 7. 
 

Muziek, dans en theater 

 

Een keer per jaar organiseert de leerlingenraad de ZWALUWDISCO. De juiste datum volgt. 
Jaarlijks sluiten het schooljaar af met de playbackshow.  
Tevens nemen wij ieder jaar deel aan de Koningsspelen en het nationaal schoolontbijt. 
 

Zuinig op je spullen 

 

Voor het meenemen van schoolspullen is een stevige schooltas handig. Leerlingen krijgen 
soms een werkboek of andere leermiddelen mee, waar voorzichtig mee moet worden 
omgegaan. In groep 3 krijgen alle leerlingen een Lamy-vulpen van school. Wanneer deze stuk 
gaat, is een nieuw exemplaar aan te schaffen op school voor € 12,50.  
 
 

Hoofdluis 

 

Ter bestrijding van hoofdluis heeft onze school “luizenmoeders”, die na iedere 
vakantieperiode alle kinderen controleren. Ondanks alle goede controles, die u ongetwijfeld 
thuis ook uitvoert en de inzet van deze moeders, kost het soms moeite de school 
hoofdluisvrij te maken. Als in de groep van uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, deelt de 
leerkracht u dat mee. De ouders van de betreffende leerling(en) worden uiteraard 
vertrouwelijk ingelicht. Als u zelf hoofdluis bij uw kind constateert, wilt u dit dan z.s.m. aan 



de leerkracht meedelen. Het is belangrijk dat het kapsel van uw kind eenvoudig te 
controleren is, dus liever geen vlechten, gel, enz.  Iedere leerling krijgt eenmalig een 
luizenzak via de groepsleerkracht. U kunt een nieuwe luizenzak aanschaffen op school à € 
4,00 per stuk. 
 

Leerlingenraad 
 

o.b.s. de Zwaluw heeft een eigen leerlingenraad. Ieder jaar worden hiervoor leerlingen 
gekozen om hun klas te vertegenwoordigen. Echter zal de huidige leerlingenraad nog een 
jaar in tact blijven voor de leerlingen van de groepen 5-6-en 7. Zij hebben het afgelopen jaar 
weinig activiteiten kunnen ondernemen, dus vandaar dat zij nog 1 jaar actief blijven. Wel 
stromen 2 leerlingen van groep 5 in. De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij 
elkaar en praat over ideeën die leven bij kinderen om de school nog leuker te maken. De 
besproken punten nemen de leerlingen mee terug naar hun klas. Vervolgens worden in het 
team en evt. de MR-OR de hoofdpunten nogmaals besproken en waar mogelijk uitgevoerd. 
Afgelopen jaar heeft de leerlingenraad geholpen bij zaken zoals de Kinderboekenweek en 
Sinterklaas. Vanuit de school begeleiden 2 leerkrachten deze leerlingen. Dit schooljaar 
organiseren zij o.a. begin september de “speldag” voor alle leerlingen van de Zwaluw. 
 

Schoolreizen  
 

Elke groep gaat jaarlijks één of meerdere dagen op schoolreis. Groep 8 gaat aan het begin 
van het schooljaar naar Ameland, de andere groepen aan het einde. De verdeling is als volgt: 

• - groep 1 t/m 6 1 dag 

• - groep 7  3 dagen   Rijssen  15-05-2023 

• - groep 8  4 dagen  Ameland  13-09-2022 
Over de exacte kosten en de betaling hiervan krijgt u elk jaar apart bericht. De incasso 
gebeurt via de schoolreis-rekening van de Ouderraad. 
De begeleiding bestaat in principe uit leerkrachten en stagiaires, mocht dit i.v.m. het rooster 
problemen opleveren worden in eerste instantie OR en MR ouders gevraagd en daarna 
andere ouders. 
 

Overblijven 

 

Op onze school is sprake van een continurooster en blijven alle kinderen over. Zij eten in de 
eigen klas samen met de groepsleerkracht. De kinderen brengen zelf eten en drinken mee 
voor de lunch en een theedoek. De theedoek dient als tafelkleedje, om het meubilair schoon 
te houden. Voor het drinken zijn per bouw koelkasten beschikbaar. Graag zien wij het 
drinken in bekers, dit i.v.m. het milieu en het minimaliseren van plastic afval. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociale veiligheid 

 
Met ingang van 1 augustus  2015 is de wet sociale veiligheid aangepast. 
Artikel 4c Verplichting zorgplicht sociale veiligheid op school 
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de sociale veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in 
ieder geval:  
a.   sociaal veiligheidsbeleid voert, 
b.   de sociale veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een 

representatief en actueel beeld geeft, en 
c.    er zorg voor draagt dat bij een persoon tenminste de volgende taken zijn belegd:  

1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en  
2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Hier volgt uit dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gaan volgen, een 
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders aanwijzen (de coördinator) en een actief veiligheidsbeleid 
voeren. 
 
Op onze school wordt deze wet als volgt uitgevoerd: 

a Sociaal Veiligheidsbeleid De Methode In je Sas in de klas wordt gebruikt voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
Wekelijks wordt een les uit deze methode gegeven. 
Ouders zijn op de hoogte van het thema. Dit wordt via de 
nieuwsbrief bekend gemaakt. 
Aan kerndoel 38: “Oriëntatie op jezelf en de wereld” wordt 
jaarlijks aandacht besteed tijdens de week van de Lente 
kriebels.  
De school gebruikt hiervoor het lespakket “Relaties en 
seksualiteit” van de Rutgersstichting.  

b Monitor ZIEN 
De inhoud van deze monitor is het welbevinden van de 
leerlingen en sociaal emotioneel gedrag van leerlingen 
geregistreerd door de groepsleerkracht(en). 
In voorkomende gevallen worden kind gesprekken gevoerd. 
Tevens zijn er leerling-gesprekken vanaf groep 6, structureel 2 
keer per jaar over het welbevinden en verwachtingen van en 
naar elkaar. Er is een pestprotocol op school aanwezig. 

c Vertrouwenspersoon 
 
 
 
 
 
 
 
Anti pest coördinator 

juf Josien Raams en juf Marianne Mensink 
De taak van de vertrouwenspersoon is: 

➢  het eerste aanspreekpunt  
➢  doorverwijzen naar de juiste instantie. 

Stichting OPO Hof van Twente heeft daarnaast gekozen voor 
een externe vertrouwenspersoon.  
Dit is mevr. C.A.A.M. Meereboer te Markelo 
Telefoon: 0547 361270 
Juf Marianne Mensink 
Als pesten voorkomt is de groepsleerkracht het eerste 
aanspreekpunt. Indien nodig wordt de anti pest coördinator 
ingeschakeld 

 



In je sas, binnen en buiten de klas 

 

 

 
 

o We zullen aardig zijn, want we willen allemaal vriendjes 
zijn.  

o Als ik met werken of spelen stop, ruim ik alles netjes op.  
o In de klas laat ik merken, hoe rustig ik kan werken  
o De gang en klas zijn wandelgebied, buiten hoeft dat 

lekker niet.  
o Er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat.  
o Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons 

allemaal.  
o Ik wil wat zeggen maar stop, ik steek eerst mijn vinger op  
o Gaat de bel, dan stopt het spel.  
o In de klas en in de hal, zachtjes praten overal.  
o Netjes lopen in de rij, want dat hoort erbij.  
o Zeg ik stop, hou dan op!  

 

Deze afspraken ziet u  in iedere groep en worden door iedereen gehanteerd.



 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 

 

Als een leerling in groep 8 zit moeten u, uw kind en de school een belangrijke beslissing 

nemen. Welke vorm van voortgezet onderwijs kiezen we en naar welke school gaat de 

leerling. Zowel onze school als de school voor voortgezet onderwijs zal u hierover 

informeren. Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de 

toelating van leerlingen op het schooladvies.  Voortgezet onderwijsscholen mogen toelating 

niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. 

Schooladvies:  

Onze school geeft in een schooladvies (dat wordt besproken met u en uw kind) aan welk 

type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Daarbij kijkt de school onder andere 

naar: 

- Aanleg en talenten van uw kind; 
- Leerprestaties;  
- De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode (leerlingvolgsysteem); 
- Concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. 

 

De school kan een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 schooltypes geven. Dus 

bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies. Een schooladvies voor 3 of meer 

schooltypes is niet toegestaan. Het voortgezet onderwijs mag niet van de basisschool vragen 

om alleen schooladviezen voor 1 schooltype te geven.  

 

Eindtoets basisschool en het schooladvies: 

 

Alle scholen van de St. OPO Hof van Twente nemen de verplichte eindtoets bassionderwijs af 

tussen 15 april en 15 mei. De basisschool heeft echter vóór 1 maart al een schooladvies 

gegeven. Het voortgezet onderwijs laat uw kind op basis van dit schooladvies toe tot een van 

de schooltypes. 

Als uw zoon of dochter de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 

schooladvies heroverwegen. De school kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen, 

ook als het om een ‘half’ schoolniveau gaat. Een havo-advies kan bijvoorbeeld een 

havo/vwo-advies worden. 

De basisschool past het schooladvies niet aan als het resultaat minder goed is als verwacht. 

Uw kind krijgt dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat hij of zij het 

geadviseerde schooltype aankan.  

 

Voortgezet onderwijs neemt het advies van de basisschool over: 

 

Als een voortgezet onderwijsschool een leerling plaatst, baseert de school zich op het 

schooladvies van de basisschool. 



Een vo-school mag een leerling niet weigeren, omdat de school de toet scores te laag vindt. 

Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo niveau 

plaatsen. Heeft de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan 

kan de vo-school zelf bepalen in welk van deze klassen de leerling komt. 

Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de 

vo- school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het 

plaatsingsadvies is  

 

een nadere toelichting op het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee 

houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.  

De school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen geen extra toetsen laten afleggen om 

het niveau te bepalen. Ook mag de school zich bij de toelating niet baseren op andere 

toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijvoorbeeld de entreetoets in groep 7, 

toetsen van het leerlingvolgsysteem, of een IQ-test). De basisschool mag al deze gegevens 

wel betrekken bij het schooladvies.  

 

Voortgezet onderwijs scholen waarvoor leerlingen speciale kennis of vaardigheden nodig 

hebben, vormen een uitzondering. Zoals een school met twee talig voorgezet onderwijs. Of 

een Topsport/  Talentenschool. Deze scholen mogen wel extra toetsen of onderzoeken 

afnemen. Maar alleen om na te gaan of een leerling beschikt over de bijzondere 

vaardigheden die nodig zijn voor deze school. 

 

Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel  

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de school verplicht vanuit het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, een ontwikkelingsperspectief (OPP)op te 

stellen. In dit OPP wordt een voorspelling gedaan, op basis van het leerlingvolgsysteem, 

waar een leerling aan het einde van de basisschool, op grond van de intelligentie of 

aangetoond leerrendement, mogelijk zou kunnen uitstromen. Dit wordt het uitstroomprofiel 

genoemd. Ook worden de leerresultaat- belemmerende en bevorderende factoren 

beschreven. Bijstellingen worden gemaakt in overleg met de ouders. Het OOP wordt 

gebruikt voor het voortgezet onderwijs advies. 

 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro) staan los van het 

schooladvies. De basisschool kan dus niet via het schooladvies bepalen of een leerling in 

aanmerking komt voor lwoo of praktijkonderwijs. 

 

 

 

 



Uitstroomgegevens in leerlingaantallen 

 

Jaar / lln. LWOO BK KM MH HV Spec.ond. 

     HV V  

        

2017/49 3 4 6 22 5 12 - 

2018/35 - 2 7 16 7 3 - 

2020/31 - 6 6 9 8 2 - 

2021/42  6 6 11 15 4 - 

2022/31 1 3      

 
*) Vanaf het schooljaar 2008-2009 stromen de kinderen met een LWOO beschikking door 
naar een brugklas BK of KT.  
LWOO   Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
B  Basisberoepsgericht 
K  Kaderberoepsgericht 
T  Theoretische richting 
M  MAVO 
H  HAVO 
V  VWO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressen 



 
Gemeente: 
Gemeente Hof van Twente 
Wethouder: Dhr. P. van Zwanenburg 
Postbus 54  
7470 AB Goor 
Tel.  0547 - 85 85 85 
e-mail: info@hofvantwente.nl 
  
Openbaar Primair Onderwijs - OPOHvT: 
Contactpersoon Markelo: 
Kantoor OPOHvT 
D.J. Bunschotenstraat 14 
7471 CZ Goor 
Tel.  0547 – 27 66 38 
e-mail: info@opohvt.nl 
 
Inspectie van het onderwijs: 
RIK Zwolle Bao-09 
Postbus 10048 
8000 GA Zwolle 
Tel. 038 – 42 57 820 
Vragen over het onderwijs: 
0800 – 80 51 (gratis) 
e-mail: info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Tel. 0900 – 11 13 111 
 
JGZ Jeugdgezondheidszorg: 
GGD regio Twente 
Postbus 1400 
7500 BK Enschede 
Tel. 0900-3338889 
e-mail: ggd@regiotwente.nl  
 www.ggdregiotwente.nl 
 
Vertrouwenspersoon OPO Hof van Twente: 
vacant 
Burg. De Beaufortplein 14 
7475 AG Markelo 
Tel. 0547 – 36 12 70 
 
 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030-2809590 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
 
LOES 
Centrum voor jeugd en gezin. 

Hof van Twente 
Grotestraat 86 
7471 BR Goor 
0547 – 26 00 12  
 
Weer Samen Naar School – SWV 23.02: 
Postbus 369 
7570 AJ Oldenzaal 
Tel. 06 – 23 24 13 67 
e-mail: info@swv2302.nl  
 www.swv2302.nl  
 
 
Expertis Onderwijsadviseurs: 
Postbus 762 
7550 AT Hengelo 
Tel. 074 – 8 516 516 
e-mail: info@expertis.nl 
 www.expertis.nl 
 
 
Sporthal de Haverkamp: 
Stationsstraat 30 
7475 AM Markelo 
Telefoon 0547 - 36 34 23 
 
 

mailto:info@opohvt.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.ggdregiotwente.nl/
mailto:info@swv2302.nl
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Schoolgids 
2022 - 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 O.b.s. de Zwaluw 
Koekoekslaan 2a 
7475 CN Markelo 

0547-363365 
 

 


