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ADRESSEN
Montessoribasisschool Het Zeggelt
Dr. Benthemstraat 14
7514 CM Enschede
Tel. 053 - 435 86 82

Meeuwenstraat 4
7523 XV Enschede
Tel: 053-433 82 25

E-mailadres:
directie@hetzeggelt.nl
administratie@hetzeggelt.nl
ib@hetzeggelt.nl
n.stoker@hetzeggelt.nl

Website:
www.hetzeggelt.nl

Directeur:
Locatieleiders:

Babette Hummel
Errol Herder (Dr. Benthemstraat)
Rozemarijn Zilkens (Meeuwenstraat)
Quinten Nijland (Dr. Benthemstraat)
Nienke Stoker (Meeuwenstraat en Floraparkstraat)

Onderwijskundig begeleiders:

Onderwijsassistent:
Vakleerkracht gymnastiek:

Administratie:
Conciërge:
Extra ondersteuning

Joke Brantjes
Bernadet Grundel
Maikel Horst
Tim Bruijs
Margareth Nengerman
Wilma Twenhaar
Angelique Straatman
Jacqueline Hintze
Marion Leuftink

Floraparkstraat 155
7531 XG Enschede
Tel: 053-2068770

MONTESSORIBASISSCHOOL HET ZEGGELT
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TEAMGEGEVENS
OB B

Corinne te Veldhuis

Ma, di, woe, vrij

OB B

Engelien Woldering

Do, vrij

OB B

Anke van Gils

Ma t/m vrij

OB B

Iris Keuler

Ma, di, do, vrij

OB B

Jannet Hamberg

woe

MB B

Esther van Hasselt

Ma t/m vrij

MB B

Lars Wijnberg

Ma t/m vrij

MB B

Bertje Fonts van Engelen

Ma, di, woe

MB B

Jetty Loonstra

Do, vrij

MB B

Marloes Arends

Ma t/m vrij

TB B

Norbert de Jong

Ma, di, do, vrij

TB/BB B

Simone Slomp

Woe, do

BB B

Roel Wielink

Ma, di, woe, vrij

BB B

Marit Delcour

Ma t/m vrij

BB B

Jolijn Leidelmeijer

Ma, di, woe

BB B

Mirte Lambeck

Do, vrij

OB F

Marloes Sassen

Ma, di, woe

OB F

Annemiek Bruggert

Do, vrij

MB/BB F

Errol Herder

Ma, vrij

MB/BB F

Kristel Koebrugge

Di, woe, do

OB M

Ellen Wikkerink

Di t/m vrij

OB B/M

Jannet Hamberg

Ma

OB M

Daphne Oosterhoff

Ma t/m do

OB M

Rozemarijn Zilkens

Vrij

MB M

Elianne Koppelman

Ma, woe, do, vrij

MB M

Vaste invaller

Di

MB M

Marleen Reinders

Ma t/m vrij

MB M

Marleen Snuverink

Di, woe

MB M

Elsje Marije Zwijnenberg-Moojen

Ma, do, vrij

BB M

Janneke Winkelman

Ma t/m vrij

BB M

Astrid Gijsberts

Ma t/m vrij

BB M

Nicole Meulenkamp

Ma, di, woe, vrij

BB M

Vaste invaller

Do

Schoolopleider
PBS coördinator

Bovenbouw coördinator – ICT er

Cultuurcoördinator

Onderbouw coördinator

Middenbouw coördinator - PBS coördinator
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ONDERWIJSKUNDIGE DAGEN EN VRIJE UREN
Onderwijskundige dagen zijn studie- of vergaderdagen voor het team en dus vrije dagen voor de
leerlingen.
Onderwijskundige dagen
Maandag 12 november

Studiedag

Dinsdag 09 april

Onderwijsdag

Vrijdag 19 april

Studiedag

Vrijdag 12 juli

Opruimdag voor het team.

Andere vrije uren of d agen
september / oktober

Na terugkomst van het schoolkamp is de groep de rest van de dag vrij

donderdag 20 december

Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. De middag is vrij.

donderdag 18 april

Vanwege het paasontbijt zijn de schooltijden van 8.00 tot 14.00 uur.

SCHOOLVAKANTIES 2018 / 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

22-10 t/m 26-10
24-12 t/m 04-01
18-02 t/m 22-02
22-04 t/m 03-05
10-06
15-07 t/m 23-08

MONTESSORIBASISSCHOOL HET ZEGGELT
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OUDERVERTEGENWOORDIGING
De ouders worden vertegenwoordigd in een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR).
De vergaderingen van beide zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op school.
De vergaderdata vindt u in de nieuwsbrief.

De medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. De MR behartigt de inspraak van ouders en
personeel in alle aangelegenheden van de school. De MR overlegt 8 keer per jaar. De vergaderingen
zijn openbaar dus is iedereen welkom, de data staan in de nieuwsbrief. Tevens is het altijd mogelijk
om een MR-ouder te benaderen of te mailen om bepaalde zaken te bespreken. Mailen kan op:
mr@hetzeggelt.nl .Tenslotte vertegenwoordigen de MR-ouders ook u!
Ouderleden
Voorzitter:

Madelon Klippel

Secretaris:

Jeroen Grijsen

Leden:

Wenda Hans
Ingrid Klaassen
Maartje Bezoen

Leerkrachtleden
Penningmeester:

Marleen Snuverink

Leden:

Marloes Arends
Janneke Winkelman
Anke van Gils
Ernsta Wijfjes.

De ouderraad (OR)
De OR behartigt de financiële zaken van de school (schoolfonds, schoolreizen, feesten) en ze
ondersteunt het team bij de organisatie van de vele extra activiteiten. De OR vergadert iedere maand.
Mailen kan op: ouderraad@hetzeggelt.nl
Voorziter:

Danielle Ouwejan

Penningmeester:

Yvo Brevoort

Secretaris:

Esmeralda Wouters

Dr. Benthemstraat

5 ouders

Meeuwenstraat

5 ouders

Floraparkstraat:

geen ouders

Contactpersoon team: Elianne Koppelman
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SCHOOLORGANISATIE 1
Aanvang schooltijd
De school begint om 8.30 uur. De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur bij de groep.
Veel ouders vinden het fijn om ’s ochtends even met hun kind mee de klas in te gaan. Wij vinden die
belangstelling prettig, maar vragen de ouders toch om ná 8.20 uur niet meer mee naar binnen te gaan in
verband met de aandacht van de leerling en de leerkracht voor de werkkeuze. Na schooltijd is er alle
gelegenheid om het werk van die dag samen met uw kind te bekijken.
Prikborden
Naast de klasdeuren hangt een prikbord. Hierop vindt u die mededelingen die specifiek voor die klas
zijn. Bij de toegangsdeuren zijn prikborden voor algemene schoolzaken.
Contacten ouders
De leerkrachten zijn altijd bereid nader overleg te voeren met ouders over aangelegenheden
betreffende de leerlingen en de school. Wel graag ná schooltijd en op afspraak.
Plantje
Elke leerling neemt aan het begin van het schooljaar een plantje mee naar school. In de onderbouw
hoort hier ook een kleedje bij en een pasfoto voor de jaarlijn. Dit maakt de klas gezellig en de
leerlingen leren hoe ze hun plantje moeten verzorgen en verantwoordelijk hiervoor te zijn.
Schoolvulpen
De leerlingen krijgen in de loop van groep 4 (afhankelijk van de schrijfvaardigheid) een vulpen. De
eerste aanschaf is voor rekening van de school.
Openingstijden schoolbibliotheek
De bieb is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag op de locaties Dr. Benthemstraat en
Meeuwenstraat. Per keer mogen leerlingen een leesboek en twee informatieve boeken uitzoeken. De
boeken zijn bedoeld voor gebruik in de klas en blijven op school. Leerlingen mogen de boeken 4 weken
in hun bezit houden.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief met actuele schoolinformatie verschijnt eens per twee weken, op vrijdag. Aanmelden
kan via onze website. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. Evenals het afmelden.

MONTESSORIBASISSCHOOL HET ZEGGELT
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SCHOOLORGANISATIE 2
Gymtas
Leerlingen krijgen van de school een tas voor hun gymspullen.
Gymkleding
Tijdens de gymlessen moeten alle leerlingen gymschoenen dragen. Voor de onderbouwleerlingen gaat
de voorkeur uit naar gymschoenen zonder veters. Voor de midden- en bovenbouwleerlingen is tijdens
de gymles gymkleding verplicht.
Jarige leerlingen
Onderbouw:
In de onderbouw wordt de verjaardag (vanaf de vijfde verjaardag) van een leerling meestal na 11.00
uur gevierd. De ouders van de jarige zijn welkom om het verjaardag vieren bij te wonen. Het maken
van foto’s en filmopnamen is niet toegestaan.
Alle groepen:
Traktatie: Geen snoep! Blokjes kaas, fruit, nootjes, enz. zijn zeer geschikt.
Informeert u even of in de groep ook leerlingen zijn die allergisch zijn voor bepaalde traktaties.
Jarige leerkracht
De leerkracht viert zijn/ haar verjaardag met de leerlingen in de klas. Op welke dag de verjaardag
wordt gevierd, staat vermeld op de maandkalender op het prikbord van de klas
Speelgoed- en spelletjesochtend of -middag
Elk laatste dagdeel voor de Kerstvakantie en de zomervakantie is er een speelgoed- of
spelletjesochtend / -middag voor alle groepen. Voor de onderbouw geldt dit voor elke vakantie. De
leerlingen mogen speelgoed of een spelletje meenemen naar school.
Mobiele telefoons
De mobiele telefoons staan onder schooltijd uit en worden in de la van de leerkracht bewaard tot het eind
van de lesdag. Helaas komt het voor dat foto’s of beelden worden gemaakt zonder toestemming van
degenen die in beeld worden gebracht. Het verspreiden hiervan (via internet, telefoon of anders) is
strafbaar.
Fietsen
Leerlingen die op de fiets naar school gaan, moeten voor een goed fietsslot zorgen. Het is raadzaam de
fiets altijd op slot te doen. Een label met naam en adres aan het sleuteltje voorkomt veel narigheid.
Zowel voor als na schooltijd lopen wij met de fiets aan de hand op het schoolplein.
Verkeersbeleid
Het verkeersbeleid van onze school is er op gericht om leerlingen veilig met de fiets of lopend naar school
te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de
omgeving.
Parkeren fiets
De school stelt het op prijs dat veel ouders met de fiets naar school komen. Let bij het parkeren van de
fiets op het vrijhouden van de ingangen en de inloop naar de school.
Parkeren auto
Parkeren daar waar is toegestaan, bij voorkeur op de parkeerplaatsen rondom de school. Niet parkeren
op de stoep of voor de ingang van de school, ook al is het maar voor een korte tijd

08

INFORMATIEBOEKJE

SCHOOLGEZONDHEIDSZORG
Jeugdgezondheidszorg
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Zij zien alle leerlingen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling
van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere
bij ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.
Onze school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de
gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de IB-er of de leerkracht, met
toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan
worden.
Op de website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.
Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail:
jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl

MONTESSORIBASISSCHOOL HET ZEGGELT

09

GYMNASTIEKROOSTER
Afkortingen
Pr = Prismare M = Meeuwenstraat Z = Zeggeltlaantje F = Floraparkstraat
vak = vakleerkracht
Vakleerkracht gymnastiek:
Bernadet Grundel is vakdocent op dinsdag (Meeuwenstraat) en donderdag (Dr. Benthemstraat) en Tim Bruijs is
vakdocent op maandaG (Floraparkstraat). De lessen die zij geven zijn te herkennen aan ‘vak’.
Onderbouw:
Florapark: 1 uur gym van Tim op maandag
Meeuwenstraat: 1 uur gym van Michel op dinsdag
Dr. Benthemstraat: 2 uur gym van Michel op dinsdag
De onderbouwgroepen gymmen de andere dagen in de koepel/ gymzaal. De onderbouwgroep aan de
Floraparkstraat gymt op dinsdagmiddag in de gymzaal.
Dr. Benthemstraat

Meeuwenstraat

Dinsdag

Dinsdag

8:30-9:15

sept-jan Roel
feb-jul Marit

Z

12:15-13:00

Mirte/Jolijn

Pr vak

12:45-13:30

sept-jan Marit
feb-jul Roel
-

Pr

13:30-14:15

Pr

8:30-9:10
9:10-9:50
9:50-10:30
10:30-11:10

Elianne
Elsje Marije
Nicole/Marjolein
Marleen R.

Pr vak
Pr vak
Pr vak
Pr vak

12:15-13:00
13:00-13:40
13:40-14:20

Mirte/Jolijn
Janneke
Astrid

Pr vak
Pr vak
Pr vak

Donderdag

Donderdag
8:30-9:10
9:10-9:50
9:50-10:30
10:30-11:10

Lars
Norbert
Bertje/Jetty
Esther

Z vak
Z vak
Z vak
Z vak

8:45-9:25
9:25-10:05
10:05-10:45
10:45-11:25

Marleen R.
Elianne
Janneke
Astrid

M
M
M
M

12:15-13:00
13:00-13:40
13:40-14:20

Marloes
Roel
Marit

Z vak
Z vak
Z vak

12:45-13:30
13:30-14:15

Nicole/Marjolein
Elsje Marije

M
M

Floraparkstraat

Vrijdag
8:30-9:15
9:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11.30

Mirte/Jolijn
Norbert
Bertje/Jetty*
Esther *

Pr
Pr
Pr
Pr

Maandag
12:30-13:15
13:15-14:00

Errol/Kristel
Marloes S./Annemiek

F vak
F vak

Marloes S./Annemiek
Errol/Kristel

F
F

Dinsdag
10:45-11:25
11:25-12:15

Lars*
Marloes*

Z
Z

* De middenbouwen wisselen wekelijks: de ene
week in het Zeggeltlaantje en de andere week in de
Prismare.

12:30-13:15
13:15-14:00
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EXTRA VERLOF
De leerplichtige leeftijd voor leerlingen is 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet
zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Bij het
beoordelen van verlofaanvragen worden de volgende richtlijnen aangehouden.
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende
omstandigheden:
1.

de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;

2.

specifieke aard van het beroep van één van de ouders;

3.

gewichtige omstandigheden.

Algemeen
a.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt verleend door de directeur van de school.
Indien aan dezelfde leerling meer dan 10 dagen verlof per schooljaar wordt verleend, is de
goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar (artikel 14 van de Leerplichtwet 1969).

b.

Het verlof wordt slechts verleend voor zover dat strikt noodzakelijk is.

c.

Een verzoek om extra verlof dient door de ouders tijdig te worden ingediend bij de directeur.
Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn te verkrijgen bij de administratie. Verzoeken
dienen te worden voorzien van een behoorlijke motivering en (zo mogelijk) van de nodige
bewijsstukken (b.v. verklaring van de werkgever, arts, maatschappelijk werker).

Meer informatie is te vinden op de www.enschede.nl onder kopje leerplicht / extra verlof.

MONTESSORIBASISSCHOOL HET ZEGGELT
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PEUTERPLEIN HET ZEGGELT
Ieder kind is van nature actief en wil graag leren. Montessorionderwijs biedt een omgeving die prikkelt
en die uitnodigt om bezig te zijn. En dat is niet alleen leuk voor schoolgaande kinderen, maar ook voor
peuters! Meld uw kind daarom aan voor het Montessori-peuterarrangement van Peuterplein Het
Zeggelt en help uw kind groeien.
Peuterplein Het Zeggelt werkt met Montessoribasisschool Het Zeggelt samen in een Integraal
Kindcentrum (IKC). Beide partners delen dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen. Uw peuter
leert de school al een beetje kennen en raakt gewend aan de Montessorimethode. Zo zal de overgang
naar groep 1 soepel verlopen en gaat de ontwikkeling van uw kind ongestoord door. Alle peuters
kunnen bij “Peuterplein het Zeggelt” terecht voor peuteropvang, voor hele en halve dagen tussen 7:30
en 18:00 uur.
Peuterplein Het Zeggelt
Peuterspeelzaal en Peuteropvang
Multatulistraat 14
7514 CZ Enschede.
053-4306486
06-46918104
info@kinderdomein.nl
www.kinderdomein.nl
Openingstijden peuterspeelzaal:
Maandag t/m vrijdag

08.30 – 11.30 uur
12.15 – 14.15 uur

Openingstijden peuteropvang:
Maandag t/m vrijdag

07.30 – 18.00 uur

De vakanties lopen parallel aan die van de basisschool.

