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Voorwoord 
Welkom op basisschool Holthuizen. Een school waar we willen samen werken aan samenwerken.  
We willen u met dit document informeren over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Dit 
document wordt aan het begin van het schooljaar digitaal naar u verzonden en is ook te vinden op 
onze website. U ontvangt van ons een digitale schoolkalender, waarop alle activiteiten van het 
lopende schooljaar terug te vinden zijn. De meest actuele informatie leest u in onze nieuwsbrieven 
en/of nieuwsflitsen, die regelmatig per mail naar u worden toegezonden.   
 
Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids, die u kunt vinden op onze website 
www.bsholthuizen.nl.  
  

Inleiding 
Het team van basisschool Holthuizen werkt nauw samen met het team van bs. Dr. Ariëns. We leren 
van elkaar, delen onze expertise en zien kansen en mogelijkheden om onze samenwerking verder 
vorm te geven in één mooie onderwijsvoorziening in onze wijk.   
Door de financiële positie van de gemeente Haaksbergen zijn de fusieplannen meerdere keren 
vertraagd en/of uitgesteld. De gemeente Haaksbergen heeft aangegeven dat ze wil over gaan tot de 
bouw van één moderne onderwijsvoorziening in onze wijk, die in 2022 haar deuren moet openen.  
Wij houden u op de hoogte en nemen ons voor om u te blijven betrekken bij het proces van de fusie. 
We vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren onze krachten kunnen bundelen en ons motto 
‘samen werken aan samenwerken’ zichtbaar kunnen maken in de school.   
Dat alles vanuit ons gezamenlijk belang: Een gelukkig kind dat zich in een moderne 
onderwijsvoorziening goed kan ontwikkelen met alle andere kinderen uit de wijk.   
 
Waar mensen samenwerken gaat ook wel eens iets niet naar wens. Misschien ervaart u soms 
onvoldoende begrip of had u andere verwachtingen. We nodigen u van harte uit om dit  
bespreekbaar te maken en hopen dat u de weg naar onze school weet te vinden, zodat de 
ontevredenheid of de teleurstelling geen eigen leven gaat leiden.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het team van basisschool Holthuizen, 
Mirjam Haverkate, waarnemend directeur 
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1. De organisatie van ons onderwijs 
Het motto van basisschool Holthuizen is: ‘samen werken aan samenwerken’.  
In onze visie, die u kunt lezen op de website van de school, leest u hoe we dat vormgeven en 
uitdragen.  
 

1.1 de functies op onze school 

Het aantal leerlingen op onze school van 1 oktober 2019 bepaalt het aantal formatieplaatsen voor 
het schooljaar 2020-2021. Op dat moment stonden er 264 leerlingen ingeschreven. Als de formatie 
van de directie en de intern begeleider buiten beschouwing blijft, geeft dat recht op formatie  
voor 10 groepen. In het onderstaand schema ziet u hoe de taken op onze school ingevuld worden.  
 

GROEPEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

1 – 2 C Helma Helma Kim I.  Helma Helma 

1 – 2 B Ulrike Ulrike Ulrike Edith* Edith* 

1 – 2 A Sylvia Sylvia Sylvia Britt Britt 

3A ochtend Cindy Cindy Cindy Cindy Geja 

3B ochtend Geja Nathalie Nathalie Nathalie Nathalie 

3A en 3B 
middag 

Cindy en 
Karlijn 

Nathalie en 
Karlijn 

Nathalie en 
Paméla 

Nathalie en 
Karlijn 

Nathalie en 
Paméla 

4 Wanda Wanda Wanda Wanda Wanda 

5 Britt Britt Robert Robert Robert 

6 Petra Petra Petra/Patricia Patricia Patricia 

7 Monique Monique Monique Monique Monique 

8A Lotte Lotte Lotte Lotte Lotte 

8B Kim R. Kim R.  Kim R./Denise Denise Denise 

*Edith is aan het begin van het schooljaar nog niet inzetbaar in de groep. Kim Immink Mulder gaat 

haar vervangen.    

 
Overige medewerkers in onze school 
 

NAAM TAAK AANWEZIG 

Mirjam Waarnemend directeur maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 

Miranda Intern Begeleider / ICT maandag, dinsdag, vrijdag 

Thijs Vakleerkracht Gymnastiek maandagochtend 

Rian Meer/Hoogbegaafdheidspecialist 1x in de 14 dagen op dinsdag 

Marion*  Onderwijsassistent  

Paméla*  Onderwijsassistent  

Karlijn*  Onderwijsassistent  

Margret Secretaresse dinsdagmiddag, vrijdagochtend 

Henri Conciërge maandagmiddag, woensdagochtend, vrijdagmiddag 

*De werkdagen van de onderwijsassistenten stemmen we in onderling overleg af.  
 
 
 
 
 
 
 



  

PRAKTISCHE ZAKEN BS. HOLTHUIZEN 2020-2021 6 

 

1.2 mailadressen van het team 

 
Mailadressen team 

 

Mirjam Haverkate m.haverkate@keender.nl  

Miranda Bouwman m.bouwman@keender.nl  

Helma Orriëns h.orriens@keender.nl  

Sylvia Luttikhold s.luttikhold@keender.nl  

Kim Immink Mulder k.mulder@keender.nl  

Edith Petersen e.petersen@keender.nl  

Ulrike Michorius u.wijlens@keender.nl  

Britt Vogt b.vogt@keender.nl  

Patricia Döbber p.dobber@keender.nl  

Lotte ten Thije l.tenthije@keender.nl  

Wanda ten Asbroek  w.tenasbroek@keender.nl  

Nathalie Hoens n.hoens@keender.nl  

Geja Diepenmaat g.diepenmaat@keender.nl  

Kim Rombouts k.rombouts@keender.nl  

Monique Waanders m.waanders@keender.nl   

Petra Leferink p.leferink@keender.nl  

Denise Weegerink d.weegerink@keender.nl  

Robert Migchielsen r.migchielsen@keender.nl  

Cindy Wissink c.ponds@keender.nl  

Karlijn Scholten k.scholten@keender.nl  

Marion Reimerink m.reimerink@keender.nl  

Paméla Surink p.surink@keender.nl  

Thijs Aalbers t.aalbers@keender.nl  

Rian Pot r.pot@keender.nl  

Margret Buurman m.buurman@bsholthuizen.nl  

Henri Janssen h.janssen@bsholthuizen.nl  

 

1.3 Opleidingsschool 

Onze school is een opleidingsschool. Dat betekent dat wij verschillende studenten van de PABO 
begeleiden. Dit schooljaar mogen we in groep 8B Merle ten Hagen verwelkomen. 
Merle is vierdejaars PABO student en gaat dit jaar afstuderen. Vanaf de herfstvakantie tot aan haar 
afstuderen zal ze als LIO-er (Leraar In Opleiding) werkzaam zijn. Dat betekent dat ze zelfstandig 
inzetbaar is in groep 8B. Denise  zal haar begeleiden. Madelon Kroep en Jorn ter Huurne zijn 
derdejaars PABO studenten. Zij lopen tot februari stage in respectievelijk groep 8B en groep 5.  
 
Wij begeleiden ook elk schooljaar studenten van het Graafschapcollege, die de opleiding tot 
onderwijsassistent volgen.  Op dit moment is nog niet bekend of en zo ja welke  studenten op onze 
school hun stage gaan lopen.  
 
 
 
 

mailto:m.haverkate@keender.nl
mailto:m.bouwman@keender.nl
mailto:h.orriens@keender.nl
mailto:s.luttikhold@keender.nl
mailto:k.mulder@keender.nl
mailto:e.petersen@keender.nl
mailto:u.wijlens@keender.nl
mailto:b.vogt@keender.nl
mailto:p.dobber@keender.nl
mailto:l.tenthije@keender.nl
mailto:w.tenasbroek@keender.nl
mailto:n.hoens@keender.nl
mailto:g.diepenmaat@keender.nl
mailto:k.rombouts@keender.nl
mailto:m.waanders@keender.nl
mailto:p.leferink@keender.nl
mailto:d.weegerink@keender.nl
mailto:r.migchielsen@keender.nl
mailto:c.ponds@keender.nl
mailto:k.scholten@keender.nl
mailto:m.reimerink@keender.nl
mailto:p.surink@keender.nl
mailto:t.aalbers@keender.nl
mailto:r.pot@keender.nl
mailto:m.buurman@bsholthuizen.nl
mailto:h.janssen@bsholthuizen.nl


  

PRAKTISCHE ZAKEN BS. HOLTHUIZEN 2020-2021 7 

 

1.4 Bewegingsonderwijs 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van onze school. 

De kinderen bewegen in hemd en onderbroek. In verband met de gladde vloer zijn gymschoenen, het 

liefst met klittenband, verplicht. Wilt u deze gymschoenen meegeven in een stoffen tas, voorzien van 

de naam van uw kind. Deze tas blijft op school.   

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Adriaen 

Brouwerstraat 6.  

 

Op maandagochtend worden de gymlessen voor een aantal groepen verzorgd door onze 

vakleerkracht Thijs Aalbers. De overige gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht(en). 

In onderstaand rooster ziet u wanneer uw kind gymles heeft. Staat er een * achter de groep, dan 

heeft uw kind les van de vakleerkracht. 

1.5 Gymrooster 

Tijd maandag dinsdag                woensdag        donderdag vrijdag 

  8.30 –   9.20 Groep 7*      

  9.20 – 10.00 Groep 5*     

10.10 – 11.00 Groep 3*     

11.00 – 11.50 Groep 3*     

      

12.45 – 13.30 Groep 6 Groep 4 groep 5 groep 8B Groep 8A 

13.30 – 14.15 Groep 8B Groep 4  groep 8A groep 7 Groep 6 

 

1.6 Schooltijden 

Op onze school werken we met een continurooster, waarbij we het 5 gelijke dagenmodel hanteren. 
De lestijden voor alle groepen zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur. De inloop is 
van 8.20 uur tot 8.25 uur. We starten om 8.30 uur met de lessen.  
 

1.7 Vakanties en vrije dagen 

Het vakantierooster en het rooster voor de overige vrije dagen en/of dagdelen voor het schooljaar 
2020-2021 staan in onderstaand schema, zijn opgenomen in onze informatiekalender en staan op de 
website van onze school.  
 

Vakanties schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen 5 april 2021 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag en vrijdag 13 en 14 mei 

Pinksteren 24 mei en 25 mei 2021 groepen 1 t/m 8 
26, 27, 28 mei 2021 groepen 1 t/m 4 

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021 

 

In het schema hieronder ziet u de dagen en/of dagdelen waarop alle kinderen vrij zijn, omdat de 

leerkrachten een studiedag of studiemiddag hebben. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om 

onderstaande data.  
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Vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team 

15 oktober 2020 Hele dag alle leerlingen vrij 

2 februari 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

19 februari 2021 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

2 april 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

25 mei 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

9 juli 2021 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

 

1.8 verjaardagen en traktaties 
De leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep of bouw en laten aan u weten wanneer ze 
dat doen.  
Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. U kunt met de leerkracht overleggen wanneer 
dat het beste uitkomt. We hopen dat u kiest voor een gezonde traktatie. Wilt u eventuele allergieën 
doorgeven aan de leerkracht.  
Meestal mogen kinderen die jarig zijn een verjaardagsfeestje geven. Wilt u samen met uw kind de 
uitnodigingen na schooltijd rondbrengen. Zo voorkomt u dat kinderen die niet uitgenodigd worden  
teleurgesteld zijn. 

2. Gesprekken met ouders 
We plannen gesprekken met ouders en hun kind om ons motto ‘samen werken aan samenwerken’ 
kracht bij te zetten. Alle ouder-kind-leerkrachtgesprekken vinden zoveel mogelijk plaats na schooltijd 
met de groepsleerkracht van uw kind die op die dag aanwezig is. U hoort van de groepsleerkracht 
wanneer u kunt intekenen voor een gesprek. In onze digitale schoolkalender ziet u in welke weken de 
gesprekken plaats vinden.   

 

2.1 Klasse ouders 

Elke groep kent één of twee klasse ouder. Deze ouder ondersteunt de leerkracht door contact met 
andere ouders te zoeken via app of mail,  wanneer er ouderhulp nodig is bij bijvoorbeeld vervoer 
naar een excursie, extra handen bij een activiteit in de groep, de bouw of de school etc. Wilt u dit 
schooljaar klasse ouder zijn voor de groep van uw kind, dan kunt u dat via de mail laten weten aan de 
groepsleerkracht.  

3. Oud papier 
De ouderraad van onze school vraagt elk jaar een vrijwillige bijdrage om allerlei activiteiten voor de 
leerlingen te kunnen bekostigen. Om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, vragen we alle 
ouders mee te helpen met het ophalen van het oud papier in onze wijk. Eén ouder, Rob ter Huurne 
(rob.ter.huurne@home.nl) is oud-papier coördinator en zorgt ervoor dat alle ouders ingedeeld 
worden om op een zaterdag het oud papier op te halen. Per ophaalzaterdag zijn vier ouders uit een 
bepaalde groep nodig. Als alle ouders mee helpen, bent u één keer in de twee jaar aan de beurt. De 
ophaalzaterdagen staan vermeld in de ouderkalender. Het schema waarop u kunt zien wanneer u 
bent ingedeeld volgt zo spoedig mogelijk.  
In schooljaar 2019-2020 hebben de meeste ouders de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor het 
schoolreisje en de bijdrage voor de tussen schoolse opvang over gemaakt. Door de coronaperiode 
zijn een aantal activiteiten niet door gegaan. In overleg met de OR en de MR bepalen we hoe we hier 
mee omgaan. U krijgt hierover van ons z.s.m. een berichtje.  
 

mailto:rob.ter.huurne@home.nl
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4 Hoofdluiscontrole 
Na iedere vakantie worden alle kinderen door een grote groep ouders gecontroleerd op de 
aanwezigheid van hoofdluis. In verband met corona willen we u vragen zelf uw kind regelmatig, maar 
in ieder geval na elke vakantie te controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis bij uw kind aantreffen 
dan horen we dat graag, zodat we een aantal maatregelen kunnen nemen. Meer informatie over 
hoofdluis en de behandeling daarvan kunt u vinden op de website van de school.  
De aansturing van de luizencontroles wordt gedaan door Sandra van Hout. ysvanhout@gmail.com  
 

mailto:ysvanhout@gmail.com

