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Inleiding
Beste lezer,
Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel A. In dit deel van de schoolgids
geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van
onze school, de schooltijden of de schoolvakanties.
In deel B van onze schoolgids geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. Daarbij
kunt u denken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij
opbrengstgericht werken.
In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. Hierin leggen wij verantwoording af
over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief
voor iedere leerling. Wij willen ‘eruit halen wat erin zit’. Wij geven daarom antwoord op vragen als
‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit
zich tot de verwachtingen die wij hadden?’ Deel C van de schoolgids zal voor 15-10-2016 op onze
website geplaatst worden.
U vindt de drie delen van onze schoolgids op onze website, www.hetrelief-attendiz.nl. De informatie
in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2016/2017. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met
actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.
Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden
in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!
Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking!
Namens het schoolteam,
Carla Hilbink

Datum vaststelling Attendiz:
Datum vaststelling Medezeggenschapsraad:

16-06-2016
14-06-2016
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Even voorstellen!
School voor speciaal onderwijs
Het Reliëf is een school voor speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal
onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen
onderwijs op Het Reliëf volgen.
Wij zijn een school voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Het onderwijs aan groep 1 en 2 wordt verzorgd
door Het Sloepje. Wij zijn samen met Het Sloepje gehuisvest aan de Floraparkstraat in Enschede. De
school ligt in een bosrijke omgeving. De grond is rond 1970 door de familie Schutte aan de gemeente
Enschede geschonken, op voorwaarde dat er een school gerealiseerd zou worden voor langdurig
zieke kinderen. Na de herinrichting van het speciaal onderwijs zijn Het Sloepje en Het Reliëf in het
pand van de Schutte’s bosschool gehuisvest.

Schoolpopulatie
Leerlingen die onze school bezoeken kenmerken zich door dusdanige intensieve onderwijsbehoeften
waardoor zij niet naar de reguliere basisschool of het speciaal basisonderwijs kunnen gaan. Voor
plaatsing op onze school is er een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
Het Reliëf verzorgt voor ongeveer 120 leerlingen (gemiddeld 14 leerlingen per klas)
onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Wij bieden onderwijs aan
leerlingen met een intelligentie van 65 of hoger waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling niet of
minder goed verloopt. Dit kan zich uiten in internaliserend en/of externaliserend gedrag. Er kan
sprake zijn van:
 Een stoornis in het Autisme Spectrum
 Een verstoorde hechting
 ADHD-problematiek
 Een mengbeeld van bovengenoemde problematieken
Leerlingen uit de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Losser, Dinkelland en Oldenzaal kunnen
worden geplaatst op onze school. Zie verder in dit hoofdstuk de informatie over het
samenwerkingsverband.

Onze naam ‘Het Reliëf’









Letterlijke betekenis van reliëf is: natuurlijke oneffenheid – verschil hoog-laag –
driedimensionale beeldhouwkunde.
Reliëf in de ontwikkeling. De ontwikkelingen van onze leerlingen piekt en daalt.
Reliëf geeft je de mogelijkheid om de dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken:
driedimensionaal. Telkens ontdek je een nieuw perspectief, een nieuwe invalshoek. Voor de
ontwikkeling van onze leerlingen is het van belang dat wij hen voortdurend kunnen zien
vanuit verschillende perspectieven en dat wij hen zien vanuit driedimensionaal oogpunt
(thuis -school- kind).
Verschillen zijn er en mogen er zijn; zij maken de wereld mooier en de perspectieven
boeiender. We strijken het reliëf niet glad, we accepteren en respecteren het.
Op elk ondergrond is groei mogelijk. Door de bodem te analyseren kunnen we nog beter
ontdekken waar en hoe groei gestimuleerd kan worden. De groeimogelijkheden bij onze
leerlingen zie je soms niet direct, het vraagt van ons om dieper te
kijken dan dat wat je aan de oppervlakte ziet.
Reliëf maakt het verschil! Reliëf is niet saai en eentonig, het is door
de afwisseling en pluriformiteit juist uitdagend, indrukwekkend,
mooi, sterk, spannend, uniek!
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In ons logo wordt het reliëf weergegeven door de groene kleur, waarin de pieken en dalen te
zien zijn. De blauwe kleur symboliseert lucht en water.

Bereikbaarheid van de school
De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Ziekmelden tussen 8.00 uur en 8.30
uur. Leerkrachten kunt u voor 8.30 uur en na 14.00 uur telefonisch bereiken.

Contactgegevens van onze school
Het Reliëf/ Het Sloepje
Floraparkstraat 390
7531 HX Enschede
088020-3898
hetrelief@attendiz.nl
www.hetrelief-attendiz.nl

Attendiz
Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal
onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in Almelo, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal.
Daarnaast beschikt Attendiz over een ruim aantal leslocaties voor leerwerktrajecten, verspreid in de
regio Twente. Kijk voor meer informatie op www.attendiz.nl.
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Praktische informatie
Foto’s
Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in
de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden
geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een
ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd.
Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Fruit- en lunchpauze






In de ochtendpauze (buiten) mogen alle leerlingen iets kleins eten: bijv. fruit, een boterham,
een liga en eventueel een pakje/beker drinken.
Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht in de groepen. Alle leerlingen eten dan hun
meegebrachte brood. We stellen het als school op prijs dat er een gezonde lunch genuttigd
wordt op school.
Het is niet toegestaan om energydrankjes, flessen/blikjes frisdrank, pakken koeken en
zakken chips/snoep mee te nemen.
Aansluitend aan de lunch gaan de leerlingen tussen de middag een kwartier naar buiten. Er
zijn maximaal drie groepen tegelijk buiten. Leerlingen van dezelfde leeftijd hebben samen
pauze.

Gymnastiek





Elke groep heeft twee keer per week gymnastiek van de vakleerkracht.
De ouders zorgen voor gymkleding (korte broek + T-shirt of gympakje), sportsokken,
gymnastiekschoenen..
Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan.
De gymspullen worden ‘s middags of aan het einde van de week weer mee naar huis
genomen. De jongste leerlingen bewaren hun gymschoenen op school.

Hoofdluis
Hoofdluis blijft een hardnekkig probleem. Jaarlijks worden honderdduizenden Nederlanders besmet
met hoofdluis. Besmetting met hoofdluis heeft niets te maken met slechte hygiëne. Ook als je heel
schoon op jezelf bent, kun je het krijgen. Hoofdluis krijg je altijd van een ander. Luizen verspreiden
zich razendsnel, vooral onder kinderen! Het is daarom verstandig uw zoon/dochter regelmatig te
controleren en zo nodig direct te behandelen. Indien u hoofdluis constateert wilt u dat dan zo
spoedig mogelijk doorgeven aan de school.
Na elke vakantie worden alle leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis.

Huiswerk
Leerlingen in de oudste groep krijgen uitleg en ondersteuning bij het maken van huiswerk. Het doel
van het geven van huiswerk is leren plannen, organiseren en uitvoeren van een taak.
Om de leerlingen huiswerk mee te kunnen geven, vragen we om nauwe samenwerking met de
ouders. Van ouders wordt gevraagd hun zoon/dochter te stimuleren en motiveren om het huiswerk
te maken. Zodra er begonnen wordt met het meegeven van huiswerk ontvangt u tips hoe om te gaan
met het huiswerk. De leerlingen krijgen op school uitleg hoe ze het huiswerk kunnen maken en leren.
Daarnaast mag het huiswerk niet belastend zijn voor een leerling. Voordat een leerling huiswerk
krijgt maakt de leerkracht de afweging of aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden.
We beginnen met huiswerk vanaf groep 5. In groep 5 wordt maximaal één keer per week huiswerk
gegeven, in groep 6 is dit maximaal twee keer per week en in de groepen 7 en 8 maximaal drie keer.
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Het gaat hierbij om huiswerk voor de vakken taal, rekenen, spelling, zaakvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur) en topografie.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het
uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen
gezag heeft over zijn of haar kind), die dit belemmeren. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die
in een protocol staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Leerlingenvervoer
De gemeente waar uw kind woont is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen.
In Enschede heeft uw kind recht op leerlingenvervoer als uw kind verder dan 3km op fietsafstand van
school woont. De gemeente Enschede hanteert de afstand die wordt aangegeven door
www.routenet.nl. Als u verder dan 3 km van school woont, komt uw kind dus in aanmerking voor
leerlingenvervoer. U dient daarvoor elk jaar een formulier leerlingenvervoer aan te vragen bij de
gemeente waar u woont. Elk jaar wordt opnieuw wordt bekeken of uw kind recht heeft op
leerlingenvervoer. Wij stimuleren de oudere leerlingen van Het Reliëf om, indien mogelijk, op de fiets
naar school te komen. Niet de handicap maar de mogelijkheden van de leerling staan centraal bij het
toekennen van een tegemoetkoming van het leerlingenvervoer. De school wordt gevraagd een
advies te geven of de leerling zelfstandig, of onder begeleiding, met de fiets of het openbaar vervoer
kan reizen. Wij stemmen met de ouders af wat haalbaar is voor hun kind. Als het zelf naar school
gaan onmogelijk is komt vervoer per taxi (aangepast vervoer) pas aan de orde.
Hoewel de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, hebben ook wij belang bij goed vervoer van
onze leerlingen. Mocht u problemen ervaren met betrekking tot het vervoer, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Wij zullen in overleg met u en de gemeente naar een oplossing
zoeken.

Medezeggenschapsraad (MR)
Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over
beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om
leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. Wij vormen een
gezamenlijke MR met Het Sloepje. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Heeft u
interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school?
Meld u zich dan bij Chantal Kamphuis: chantal.kamphuis@attendiz.nl. Wij zijn altijd op zoek naar
meedenkende ouders!

Medicijngebruik
Voor zowel gedragregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks
toestemmingsformulieren om uw toestemming te geven. In de ‘Verklaring medicijnverstrekking’
staat dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de
school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel
toedienen van het medicijn. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een
afgesloten medicijnenkistje in de klas.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdragen kunnen wij activiteiten organiseren
voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze
leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2016/2017 is vastgesteld op € 22,50.
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Oudercontacten
Wij organiseren meerdere keren per jaar contactmomenten tussen school en ouders. Wij vinden een
goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Structurele contacten zoals het 20 minutengesprek
en ouderavonden worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Wanneer dat wenselijk
is, kunnen wij vaker contact met u hebben. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om
regelmatig contact te hebben. Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin
de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.






Informatieavond. Aan het begin van het schooljaar vindt er voor alle ouders een
informatieavond plaats.
Twintig-minuten gesprekken. Drie keer per jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de
ontwikkeling van uw kind.
Mailcontact. Aan het begin van het schooljaar worden de mailadressen van u en de
leerkracht met elkaar uitgewisseld. Op deze manier kan er snel en adequaat belangrijke
informatie van uw kind over en weer gaan. Het is niet de bedoeling dat de leerkracht iedere
dag alle ouders mailt. Vragen en of opmerkingen van u over de mail, probeert de leerkracht
z.s.m. te beantwoorden.
Klasbord-app. Voor de communicatie van leerkracht met ouders en., wordt gebruik gemaakt
van de Klasbord-app. Het delen van activiteiten, thema’s , bijzondere gebeurtenissen kan
gemakkelijk via Klasbord gecommuniceerd worden d.m.v. een leuke foto of een tekstbericht.
Ook kunnen oproepen, herinneringen en andere boodschappen via Klasbord
gecommuniceerd worden. Klasbord is een afgeschermde omgeving en alleen ouders van de
leerlingen van de groep hebben toegang tot Klasbord.

Oudernieuwsbrief
Maandelijks verschijnt er een ouder nieuwsbrief van de school. Daarin wordt u op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de oudernieuwsbrief per mail en u kunt deze
ook altijd terugvinden op onze website.

Ouderraad (OR)
Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een ouderraad. De OR is een actieve
groep ouders die ideeën heeft over het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor onze leerlingen. Dit
kunnen activiteiten binnen of buiten de school zijn. De ouderraad zorgt ook voor het innen van de
vrijwillige ouderbijdrage. Bent u een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de OR? Meld
u zich dan bij Ron Viester: ron.viester@attendiz.nl.

Schoolreis
Elk jaar gaan we op schoolreis. De bestemming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor deelname
aan het schoolreis vragen we de ouders te zijner tijd om een aparte financiële bijdrage. Als u niet in
staat bent de gevraagde bijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.
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Schooltijden
Onze schooltijden zijn weergegeven in onderstaand schema.
Dag
Schooltijden
Maandag
8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag
8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag
8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag
8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag
8.30 uur – 14.00 uur

Schoolvakanties en andere vrije dagen
Het schoolvakantierooster van schooljaar 2016/2017 is hieronder weergegeven:
Vakantie
Datum
Herfstvakantie
17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie
26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie
20-02-2016 t/m 24-02-2017
Goede Vrijdag
14-04-2017
Tweede Paasdag
17-04-2017
Meivakantie
24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart
25-05-2017 t/m 26-05-2017
Tweede Pinksterdag
05-06-2017
Zomervakantie
24-07-2017 t/m 01-09-2017
Extra vrije middagen
maandag 5 december
vrijdag 23 december
vrijdag 21 juli

vanaf 12.00 uur vrij (Sinterklaasviering)
vanaf 12.00 uur vrij (Kerstviering)
vanaf 12.00 uur vrij (laatste schooldag)

Studiedagen > Leerlingen vrij
maandag 29 augustus
studiedag; leerlingen hele dag vrij
donderdag 3 november
studiedag; leerlingen hele dag vrij
donderdag 26 januari
studiedag; leerlingen hele dag vrij
maandag 13 februari
studiemiddag; leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
maandag 10 april
studiedag; leerlingen hele dag vrij
vrijdag 19 mei
studiemiddag; leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
donderdag 13 juli
studiedag; leerlingen hele dag vrij
NB: Wij houden altijd een paar dagen over die ingezet kunnen worden voor mogelijke calamiteiten.

Verjaardagen
Wanneer een leerling jarig is wordt dit in de eigen klas gevierd. Op snoep trakteren is geen probleem,
mits het om kleine hoeveelheden gaat. De jarige mag de klassen rond, samen met één of twee
andere klasgenoten. De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen groep gevierd. Heeft u vragen
neem dan even contact op met de leerkracht.

Ziekte van de leerling, wat te doen?
Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur
tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 088-020 38 98. Omgekeerd kan het ook
voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn dat uw kind te
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ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Wanneer
wij u verzoeken uw kind thuis te houden of op te halen, is dat om twee redenen:
1. Het welbevinden van uw kind. Een kind dat vanwege de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld
hoge koorts, de lessen niet kan volgen heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht.
Wij denken dat uw kind dan het beste in zijn eigen omgeving kan worden opgevangen.
2. De gezondheid van andere kinderen. Bij enkele besmettelijke ziekten, die ernstig kunnen
verlopen, mag uw kind niet naar school komen. Het risico op besmetting voor onze andere
leerlingen en onze medewerkers is dan te groot. In deze situatie verzoeken wij u om uw kind
thuis te houden, nadat wij hierover hebben overlegd met de GGD.
In deel B van onze schoolgids staan wij uitgebreider stil bij de maatregelen die wij nemen om verzuim
te voorkomen of te beperken, evenals het verzuimbeleid dat wij hanteren.

Tot slot
Wilt u meer lezen over onze school? Lees dan verder in Deel B en C van onze schoolgids. U vindt
deze, samen met nog veel meer informatie, op onze website!
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