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22 | Welkom!

Welkom!
De basisschooltijd is niet zomaar een periode, maar een tijd 

waarin de basis wordt gelegd voor de rest van je leven! Een 

tijd waarin je leert, speelt, denkt en ervaart. Onze school wil 

kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen 

leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor 

de ander en de omgeving waarin je leeft. En natuurlijk willen 

wij dat elk kind met plezier kan terugkijken op 8 mooie jaren 

basisschool. Daar doen we elke dag ons best voor.

Basisschool Martinus is een eigentijdse school met bijna 400 

leerlingen. In dit informatieboekje leest u hoe we dat doen. 

Maar wilt u écht kennismaken met onze school, kom dan bij 

ons langs! U proeft dan de sfeer en ziet de vrolijke en actieve 

kinderen. We heten u van harte welkom.

Carla Woudstra - Directeur-
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Het Team

- Alice - Anneke - Annet -  Ans - Astrid - Bram - 

- Carla - Claudia- Debby - Emma - Erna - Esther- Evert-Jan-

Fieke - Harriët - Helene - Kim - Lars - Leonie - Liesje - Liset -  

- Margret- Mariska - Mirelle- Marleen - Milou - Martijn - 

- Mieke - Miranda - Maartje - Mandy D -  Mandy M -  

- Marga - Marjolein - Michelle -Naderah-  Nonky-                          

- Sylvia - Wilco-
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Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Hoe 

kiest u een goede school? Het is een keuze die u 

maakt voor uw kind en die maakt u voor minstens 

acht jaar. Voor u deze keuze maakt, wilt u graag 

meer weten over een school. Hoe ziet de school 

eruit en hoe wordt het onderwijs gegeven?

Als uw kind jonger is dan 3 jaar:

Om alle vragen te helpen beantwoorden en 

sfeer te proeven, kunt u bij ons een afspraak 

maken voor een rondleiding. Daarnaast kunt u 

uw kind alvast aanmelden. Het betreft dan een 

vooraanmelding zonder bindende gevolgen. We 

hebben een aantal vaste momenten per jaar 

waarop we rondleidingen verzorgen, maar op 

een ander moment bent u ook van harte welkom.                         

Nieuwe Leerlingen
U kunt bellen met 0571 271408 of mailen naar 

info@martinustwello.skbg.nl

Als uw kind 3 jaar is:

Als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, 

nodigen wij u uit voor een gesprek met de 

directeur. Zij ontvangt u graag met uw kind en 

vertelt over het onderwijs en de school. U krijgt 

een rondleiding en natuurlijk beantwoorden wij al 

uw vragen. Als u vervolgens het inschrijfformulier 

op school inlevert zorgen wij ervoor dat uw kind in            

onze administratie komt te staan. 

Uw kind is dan officieel                                    

ingeschreven.
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Net voordat uw kind 4 jaar wordt:

Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, 

neemt de leerkracht van de kleutergroep waar 

uw zoon/dochter instroomt contact met u op over 

de verdere werkwijze. U krijgt een informatiem-

iddag over het reilen en zeilen in de groep en 

we spreken in gezamenlijk overleg de wendagen 

en startdag af. En dan is het tijd om het grote 

avontuur te laten beginnen!

Als uw kind al naar een basisschool gaat:

Bent u geïnteresseerd in de Martinus omdat u 

in Twello bent komen wonen of is er een andere 

reden? Bel dan voor een afspraak! U krijgt dan 

een gesprek en rondleiding. Wij zullen altijd eerst 

contact opnemen met de school van uw kind 

voordat we overgaan tot plaatsing.
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Missie en visie
Martinus, school met PIT:  

Plezier, Inzzet, Talentontwikkeling  

De Martinus is dé ontmoetingsplek voor kinderen 

van groep 1 t/m 8 en biedt een veilige speelleer-

omgeving waar zij hun talenten kunnen ontwik-

kelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten 

die samen met hen en hun ouders/verzorgers het 

beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij 

opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen 

die bijdragen aan een maatschappij waarin 

mensen op een respectvolle wijze met elkaar 

samenleven. 



9Missie en Visie | 9

Visie  

Wij geven vorm aan onze missie door:  

• werkelijke aandacht te hebben voor het kind dat 

onderdeel uitmaakt van een groep.   

• daarnaast ook aandacht te hebben voor 

individuele talenten en (leer)mogelijkheden van 

het kind.   

• vanuit Katholieke tradities samen stil te staan bij 

bijzondere momenten en deze samen te vieren. 

• een veilige en uitdagende omgeving te creëren 

voor kinderen, ouders en medewerkers in de 

school.  

 • het kind leren om zelfstandig, voor een deel 

zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwer- 

kend te zijn.    

• naast de cognitieve ontwikkeling ook veel 

aandacht te hebben voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling van het kind.  

 • gebruik te maken van eigentijdse leermiddelen 

zoals tablets en chromebooks.  
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We zijn een school waar respect voor elkaar en 

voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn. 

‘Onze school wil kinderen begeleiden op 
hun weg naar volwassenheid, hen leren dat 
je verantwoordelijk bent voor je eigen keuz-
es, voor de ander en de omgeving waarin 
je leeft.’ 
Dat betekent dat we kinderen leren samen te 

werken met respect voor ieders persoonlijkheid, 

geloof en levensovertuiging. 

Identiteit
Basisschool Martinus is een Katholieke basisschool 

met een open houding naar andere kerken. Vanuit 

deze opstelling is het vanzelfsprekend dat wij ieder 

kind van harte welkom heten. Voorwaarde is wel dat 

iedereen zich kan vinden in de Katholieke waarden 

en die respecteert.  

Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze 

lessen bewust aandacht besteden aan diverse 

godsdiensten.  

Op onze school vinden wij het belangrijk om samen 

te vieren. Dat betekent dat we met elkaar willen 

stilstaan bij het leven, in vreugde en verdriet. We 

vieren met elkaar verschillende Christelijke feestda-

gen, waarbij alle kinderen meedoen. 
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Ieder kind verdient het allerbeste, ook uw kind. 

Daarom doen we er alles aan om er voor te 

zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs goed 

is. Daarbij is het uitgangspunt van ons beleid dat 

goed altijd nog beter kan. We gebruiken hiervoor 

onder andere de beoordelingen van de onder- 

wijsinspectie en de uitkomst van de tevredenheids- 

onderzoeken onder de leerlingen, ouders en 

leerkrachten. 

Alle prestaties van de leerlingen worden            

bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Daarin 

worden resultaten opgenomen vanuit de 

methodetoetsen, de toetsen vanuit het Cito en 

de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens de 

groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de 

intern begeleider, die drie keer per jaar plaatsvin-

den, worden de vorderingen besproken. Indien 

het nodig is doen wij aanpassingenj, dat kan zijn 

voor het individuele kind of voor (een deel van) 

de groep. Wij stellen de plannen regelmatig bij, 

bespre-

ken deze en evalueren de ontwikkelingen. Het 

resultaat is dat onze leerlingen over het algemeen 

boven het landelijk gemiddelde presteren. 

Kwaliteit | 11

Kwaliteit
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Ons Onderwijs
Doelgericht leren 
Werken aan een doel heeft het meeste effect op 

leren. Het geeft focus en richting. Kinderen weten 

wat ze in een les gaan leren. Naast lesdoelen 

hebben we ook periodedoelen. Doelen kunnen 

gericht zijn op lesstof maar ook op gedrag of 

vaardigheden.  

Door middel van kindgesprekken bepalen we 

samen de doelen. Kinderen die extra onder-

steuning nodig hebben, bieden we structurele 

begeleiding binnen of buiten de groep. Voor kin-

deren die meer uitdaging nodig hebben, hebben 

we een verrijkingsgroep en een plusklas.  
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Veilig klimaat 
Een kind leert als het zich veilig voelt. De relatie 

met de leerkracht is hierin heel belangrijk. Ook 

de afspraken die we als groep maken dragen 

daaraan bij. We ondersteunen dit met Kanjertrain-

ing en kindgesprekken. De leerkracht heeft een 

voorbeeldfunctie en laat duidelijk zien dat leren 

belangrijk is en hoe je met elkaar omgaat.  

Samenwerkend leren 
We zetten in onze lessen specifiek werkvormen in 

die het samenwerken bevorderen. Een belangrijke 

vaardigheid voor elk kind voor nu en voor de 

toekomst. Met gerichte taken komt samenwerken 

goed tot zijn recht en is het leren effectiever. 

‘ Kinderen uit verschillende groepen en leren 
van elkaar en helpen elkaar’

Eigentijds onderwijs 
Voorop staat dat ons onderwijs eigentijds is. We 

maken gebruik van verschillende werkvormen, 

passen bewegend leren toe, maken gebruik van 

tablets en chromebooks en we hebben een grote 

keuze uit leuke leesboeken. We geloven in de 

afwisseling tussen al deze mogelijkheden. Door 

variatie wordt het onderwijs rijker en stemmen we 

af op de leerbehoefte van kinderen.  

Drie jaar lang hebben wij een nauwe samen 

werking met muziekvereniging Cadenza om de 

kinderen een breed onderwijsaanbod te geven.
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Taal  

Taal heeft vele facetten zoals woordenschat, 

spelling, mondeling en schriftelijk taalgebruik, 

grammatica en meningsvorming. Hier besteden 

we uitgebreid aandacht aan de hele dag. Dit 

gebeurt met  (begrijpend) lezen, spelling, stellen 

en spreekvaardigheid.

We doen mee met de jaarlijkse kinderboekenweek 

en de voorleesdagen. Om de leesmotivatie te 

bevorderen, lezen we elke dag in de klas en zor-

gen we voor een gevarieerd aanbod aan boeken.   

Door het jaar heen zijn er diverse activiteiten in 

samenwerking met de bibliotheek.

Rekenen 

We rekenen vanaf groep 1. Vanaf groep 4 reke-

nen we met een digitale rekenmethode.  

Elk kind heeft zijn eigen apparaat. Kinderen 

volgen hun eigen rekenontwikkeling en krijgen 

aanbod op maat. We rekenen groepsdoorbroken. 

Pas je beter bij een niveau uit een andere groep? 

Dan reken je daar! Tijdens de rekenles maken we 

gebruik van activerende werkvormen.

We koppelen zoveel mogelijk het rekenen aan de 

dagelijkse praktijk.
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Sport en beweging 

Bewegen vinden wij belangrijk! Ons schoolplein 

bestaat uit verschillende stukken voor de onder-, 

midden- en bovenbouw. Bovendien hebben we 

een mooi stuk groen speelplein. Het plein is zo 

ingericht dat het aantrekkelijk is voor de leeftijds-

groep. De kleuters krijgen gym in de speelzaal 

in de school. Groep 3-8 gaat naar een gymzaal 

buiten de school. Alle kinderen krijgen les van 

een vakleerkracht gym. Ook krijgen de kinderen 

beweegwijs. Dit is een speelpleinmethode die 

sociaal gedrag en nieuwe spelvormen onder-

steunt. Daarnaast doen we mee met sport- en 

speltoernooien, schooljudo en swim to play. 

Groep 1/2

Kinderen leren het meest door te spelen en te 

ontdekken: spelend leren.  

Daarbij werken we werken met thema’s uit de 

methode Kleuterplein. 

Er is ruime aandacht voor taal en rekenen als 

voorbereiding op groep 3. 

We hebben de BeeBot en Ipads in de kleuter-

groepen: kleutervriendelijke ICT! 

In de kleine kring krijgt ieder kind aangeboden 

wat hij/ zij nodig heeft. 

Met de ‘dit ben ik’ doos mag elk kind zich presen-

teren in de groep.
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Ouders/verzorgers
De samenwerking tussen ouders/verzorgers en 

school is van wezenlijk belang 

Beiden zijn nauw betrokken bij de opvoeding en 

begeleiding van het kind 

We hebben een gezamenlijk belang: het zorgen 

voor optimale omstandigheden voor de ontwikke-

ling en het leren van kinderen, op school en thuis. 

Samen kunnen we meer! 

Dit doen we door te luisteren en zoveel mogelijk 

informatie te verstrekken, samen afspraken te 

maken die ten goede komen aan het kind 

We nodigen u ouders/verzorgers meerdere keren 

per jaar uit voor een 10-minutengesprek 

met de leerkracht en indien nodig voeren we 

individuele begeleidingsgesprekken eventueel 

met de intern begeleider 

We betrekken ouders/verzorgers om hun kwa- 

liteiten in te zetten voor het onderwijs 

We vragen ouders/verzorgers geregeld om input 

om ons onderwijs te verbeteren.

leerlingenraad
Onze leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de 

groepen 5-8 die gekozen zijn door hun eigen 

klas. Namens hun klas bespreken de leerlingen 

allerlei zaken in een vergadering met de directeur. 

Zo weten we wat de kinderen van onze school be-

langrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke 

rol hebben om te vertellen wat er leeft op school 

en wat zij denken hoe we dit aan kunnen pakken.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) op onze school 

bestaat uit zes personen: drie ouders en drie 

teamleden. De leden worden gekozen door hun 

achterban. De MR is ingesteld om alle betrokke-

nen bij school meer inspraak en verantwoorde- 

lijkheid voor het schoolgebeuren te geven. De 

school heeft voor diverse beleidszaken advies 

en instemming van de MR nodig. Te denken valt 

daarbij aan de schooltijden, vakantieregeling, sol-

licitatieprocedure, schoolplan en schoolgids. Dit is 

vastgelegd in het MR-reglement dat op de website 

staat en ter inzage op school ligt. De MR vergad-

ert zes tot acht keer per jaar. De vergaderingen 

zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR) houdt zich bezig met beleidszaken op 

bovenschools niveau (alle scholen betreffend). 

Dit gebeurt op basis van het reglement voor de 

GMR van de stichting SKBG. De GMR vergadert 

ongeveer zes keer per schooljaar.
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Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit een door de ouders 

gekozen groep mensen, die gedurende het 

schooljaar diverse activiteiten organiseert voor de 

leerlingen en hun ouders. Dit doen zij in samen-

werking met de leerkrachten. Een school kan 

niet zonder betrokkenheid van ouders. Zonder 

de hulp van ouders kunnen we deze activiteiten 

niet aanbieden.  We zijn er van overtuigd dat 

de vieringen en evenementen die de ouderraad 

organiseert, bijdraagt aan de ontwikkeling van 

onze leerlingen.

Onze school vraagt een vrijwillige bijdrage aan 

ouders/verzorgers. Daarvan bieden wij  ex-

tra activiteiten aan, die niet bekostigd kunnen 

worden uit het reguliere budget. Wij gebruiken 

de ouderbijdrage alleen voor activiteiten die 

het onderwijs of de kinderen ten goede komen. 

Hiervoor is de voorafgaande instemming nodig 

van de oudergeleding van de MR. De vrijwillige 

ouderbijdrage bedraagt 15 euro per kind per 

jaar. Komt uw kind tussentijds op school of gaat u 

verhuizen, dan wordt de ouderbijdrage aangepast 

of terugbetaald.

Financiën
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We stimuleren de kinderen in het spelen van 

verschillende spellen en sporten. 

Daarnaast hebben zij uiteraard ook de keuze om 

alleen te spelen of met anderen te ‘chillen’. Op 

school zijn koelkasten aanwezig waar kinderen 

hun drinken in kunnen bewaren. We vragen voor 

het overblijven een vrijwillige bijdrage van € 26 

per kind per schooljaar. 

Studiedagen
Een aantal dagen in het schooljaar organiseren 

we studiedagen voor onze medewerkers en zijn 

de kinderen vrij. Aan het begin van het schooljaar 

maken we deze data bekend zodat u er tijdig 

rekening mee kan houden. Wij gebruiken de 

studiedagen om met het hele team scholing te 

volgen en na te denken hoe we ons onderwijs 

kunnen verbeteren. 

Groep 1-4
Ma 8.30-14.30

Di 8.30-14.30

Woe 8.30-12.30

Do 8.30-14.30

Vrij 8.30-12.00
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Schooltijden 2019-2020

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. De kleuters 

mogen om 8.20 uur naar binnen. Om 8.25 

uur gaat de eerste bel en gaan alle kinderen 

naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. 

Continurooster
Om alle kinderen voldoende ruimte te bieden op 

het speelplein wisselen de groepen hun speel- en 

lunchtijden af. Tussen de middag eten de kinder-

en samen met de leerkracht hun meegebrachte 

lunch en vervolgens spelen/sporten zij een half 

uur buiten onder begeleiding van een vaste 

overblijfkrachten. 

Groep 5-8
Ma 8.30-14.30

Di 8.30-14.30

Woe 8.30-12.30

Do 8.30-14.30

Vrij 8.30-14.30
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Social Schools is een portaal waarmee de school 

en ouders/verzorgers met elkaar communiceren. 

Iedere nieuwe leerling ontvangt een inlogcode 

waarmee u zich kunt aanmelden voor zowel de 

desktop als app versie.

U ontvangt via Social Schools de nieuwsbrieven 

en specifieke informatie over de groep van uw 

kind. Ook kunt u daar de schoolkalender vinden.

Een berichtje naar de leerkracht of directie is heel 

simpel te versturen via Social Schools.

Alle informatie over de Martinus vindt u ieder 
schooljaar terug in onze schoolgids. De school-
gids is te downloaden via onze website 
www.martinustwello.skbg.nl.

Kijkmiddag
Een aantal middagen per jaar wordt u na 

schooltijd in de klas uitgenodigd om het werk van 

kinderen in te zien.

Kennismakingsavond
Aan het begin van het schooljaar organiser-

en wij in de klas van uw kind een avond voor 

ouders waarbij u informatie krijgt over wat ze dat 

schooljaar te wachten staat. Hoe werken we in de 

groep, wat is het aanbod en de bijzonderheden.

Communicatie
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Schoolreisje en kamp
Ieder jaar gaat groep 1 t/m 6 in de lente op 

schoolreisje. De groepen 1/2 gaan samen op 

schoolreisje, net als de groepen 3/4 en 5/6.

In groep 7 gaan de leerlingen een nachtje op 

kamp in Wenum-Wiesel. Het jaar daarna (in 

groep 8) gaan ze vier nachten naar dezelfde 

locatie.

Het is een prachtige plek met voldoende mogelijk-

heden om er een gaaf kamp van te maken. Van 

nachtspel tot een gezellig uitstapje, alles zit erin!

Musical
De kinderen van de Martinus treden twee keer op 

in hun schoolcarrière. We hebben een musical 

van de kinderen van groep 2 en een musical 

van de kinderen van groep 8. Ouders van de 

betreffende groepen worden uitgenodigd om dit 

speciale moment bij te wonen.

Martinusdag
Elk jaar op 11 november besteden we aandacht 

aan Martinusdag. Het feest van de heilige Mar-

tinus waar onze school naar vernoemd is. Het is 

een dag waarop we delen. Dit betekent dat we 

geld inzamelen voor een goed doel. Dit doen we 

op een leuke en leerzame manier.

Carnaval
Carnaval vieren we natuurlijk volop. We bouwen 

een mooi feest en iedereen die dat wil komt 

verkleed op school. ’s Middags houden we met 

de groepen 5-8 een spetterende Martinus Got 

Talent show.

Activiteiten | 21

Activiteiten
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Sint en Kerst
Op 5 december vieren we Sinterklaas. De Sint 

en zijn Pieten komen komen in alle groepen op 

bezoek. Kinderen in de groepen 1 t/m 4 mogen 

een cadeautje uitzoeken in de mooie schatkamer. 

De leerlingen vanaf groep 5 vieren het feest met 

hun leerkracht en maken surprises voor elkaar.

Kerst vieren we elk jaar anders. De ene keer een 

musical, dan weer samen eten of een viering in 

de groep. Wat wel hetzelfde is, is dat het elk jaar 

bijzonder sfeervol is!

22 | BSO Kwakersgat

BSO Kwakersgat heeft met de Martinusschool een 

intensieve samenwerking waarin het kind centraal 

staat. Op de BSO van Smallsteps is altijd iets 

leuks te doen: tafeltennistoernooi, leuke buiten-

activiteiten en workshops. Wanneer je samen lol 

hebt,vliegen de uren voorbij.

We hebben 3 stamgroepen op het Kwakersgat. 

De kinderen zitten in verschillende groepen van 

4-13 jaar. Iedere groep heeft eigen pedagogis-

che medewerkers. Dat geeft een veilig gevoel en 

schept een band met elkaar.

 Uw kind kan niet alleen na schooltijd bij ons ter-

echt maar ook bieden wij voorschoolse opvang. 

Rustig de dag beginnen met een ontbijt of spellet-

je of buiten al even voetballen. Uw kind is van 

harte welkom. Wij zorgen dat hij/zij op tijd in het 

klaslokaal zit. Alle informatie m.b.t. tarieven kunt 

u vinden op www.smallsteps.nl of bellen naar  

06 25076816. Mail kwakersgat@smallsteps.nl

BSO Kwakersgat
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Belangrijke informatie

Belangrijke informatie | 23

Katholieke basisschool Martinus Twello

Brinnummer 05EF

Adres: Kerklaan 12

7391 AN Twello

0571 271408

Directie: Carla Woudstra

c.woudstra@skbg.nl

www.martinustwello.skbg.nl

Stichting voor Katholiek Basisonderwijs 

Gelderland

Rijksstraatweg 119A

7231 AD Warnsveld

0571 261109

Directie: Paul Appel

secretariaat@skbg.nl

www.skbg.nl
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