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Welkom
De basisschool speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer acht jaar lang zo’n vijf en half uur per dag
door op school. Dat is een heel belangrijk deel
van een kinderleven. In deze periode vertrouwt
u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. U weegt zorgvuldig af welke school dat
wordt. In deze folder leest u meer over het
onderwijs op De Fakkel en hoe wij onze visie in
prak/jk brengen.
De Fakkel
De Fakkel is een gereformeerde basisschool.
Vanuit onze iden/teit hebben we gekozen voor
De Fakkel als prach/ge naam. Een fakkel gee
licht in het donker. Fascinerend: vuur, vlammen,
met als doel: licht! Gods woord straalt licht uit.
Licht dat warmte gee en uitzicht biedt: daarlangs moet je gaan, die weg is veilig.
Op onze school zien we elk kind als unieke
crea/e van God en leven we vanuit Gods
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Woord. We geven onze kinderen graag mee ´fakkeldragers´ te zijn van dat licht:
Gods Woord, de Bijbel. Zo groeien we in liefde naar God toe.
PBS
De Fakkel is een school die werkt vanuit duidelijke en gedeelde waarden.
Dat doen we aan de hand van Schoolwide Posi/ve Behaviour (PBS). PBS is
gericht op het creëren van een veilig en posi/ef schoolklimaat, zodat het leren
wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. De kernwaarde van
De Fakkel is Liefde. Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid vloeien hieruit
voort. We hebben dat samengevat in de volgende zin: Blijf in Gods liefde, leef in
Zijn licht!
Als school willen we voor onze leerlingen een oefenplaats voor Gods Koninkrijk
zijn. Leerlingen leren hier het belangrijkste doel van hun leven: leerlingen van
Jezus Christus te worden en zo steeds meer op Hem te gaan lijken. Zo willen zij
zich nu en later inze0en in en voor deze samenleving.
In de ontwikkeling van onze leerlingen vinden we een aantal zaken erg belangrijk:
Tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen: elk kind hee zorg nodig!
Werken aan de adap/eve componenten: rela/e, competen/e en autonomie.
Een rijke en uitdagende leeromgeving bieden waarin alle kinderen hun talenten
goed kunnen ontwikkelen.
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Werken aan sociale vorming en vaardigheden van kinderen.
Onze school is een streekschool en ligt in de rus/ge woonwijk Sluitersveld.
Op dit moment (november 2015) telt de school ruim 150 leerlingen, verdeeld
over 6 groepen. Onze leerlingen komen uit Almelo en Vriezenveen.
De Fakkel is onderdeel van de gereformeerde schoolvereniging De Oosthoek.
Deze vereniging biedt primair onderwijs aan op 12 basisscholen. De vereniging
biedt goed gereformeerd basisonderwijs aan ongeveer 2300 leerlingen en telt
245 enthousiaste medewerkers. De Oosthoekscholen willen oefenplaatsen zijn
voor Gods Koninkrijk. We willen kinderen leren een leerling van Jezus Christus te
zijn. De slogan “elke leerling geliefd, gezien en gekend” gee aan hoe we dat
willen doen. Zo zijn we samen op weg om professionele leergemeenschappen te
worden. We investeren op/maal in het leren van de leerkrachten in de school.
Ook wordt er ruimte geboden voor professionalisering van leerkrachten, intern
begeleiders en directeuren middels verschillende externe studies. De Oosthoek
stree zo voortdurend naar een verbetering van de onderwijskwaliteit.
Onderwijs
Het is onze doelstelling om leerlingen een oefenplek te bieden die ze sterk
maakt voor de huidige maatschappij. Elk kind is uniek en hee naast zorg en
aandacht ook een brede ontwikkeling nodig. We bieden daarvoor een breed
aanbod aan onderwijskundige vorming, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde,
Engels, techniek, seksuele vorming, sociale vaardigheden, muziek etc. We vin4

den het daarbij belangrijk dat actuele onderwerpen uit binnen- en buitenland
aan de orde komen. We praten erover in de groep en verbinden dit met onze
christelijke iden/teit en onze lesmethodes en -opdrachten.
Meervoudige intelligene
Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. De een leert door te doen en de
ander moet het ‘voor zich zien’. Weer een ander moet de informa/e eerst voor
zichzelf ordenen voor het te kunnen begrijpen. Om hierbij aan te sluiten zijn er
voor de vakken van wereldoriënta/e een aantal projecten op jaarbasis gorganiseerd. We onderscheiden hierbij verschillende ‘intelligen/es’: doen, getallen,
kijken, samenwerken, taal, muziek, zelfstandig werken en natuur.
Met de opdrachtkaarten van MI kunnen we spelen, variëren en samen (met de
kinderen) nieuwe onderzoeksvragen opstellen die ze op eigen niveau kunnen
uitwerken. Kinderen beleven hier veel plezier aan en we merken dat hiermee
hun mo/va/e wordt vergroot!
Voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken is er een vaardighedengroep. Hierin wordt extra uitdaging geboden, maar wordt er ook gewerkt aan
vaardigheden die minder ontwikkeld zijn.
We werken we in alle groepen regelma/g met computers en I-Pads en we
maken met regelmaat gebruik van internet. We zijn ons ervan bewust dat internet niet alleen een enorme verrijking is, maar dat het ook risico’s met zich
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meebrengt. Goede afspraken en controle vinden we daarom belangrijk.
Naast de lessen organiseren we diverse ac/viteiten in en rond de school zoals
sinterklaas, spelletjesdagen, het zingen in bejaardentehuizen (Friso en Eugeria),
een sportdag (Koningsdag), ac/es in en voor de buurt (kledingbeurs, kaarten
versturen) en voor diverse goede doelen (Voedselbank, S/ch/ng Present).
De viering van christelijke feestdagen gebeurt zoveel mogelijk samen met onze
leerlingen en hun ouders.
Oudercontacten
Ouders en school zijn partners met een gemeenschappelijk doel, namelijk dat
kinderen zich veilig voelen, plezier beleven en goed presteren. De inbreng van
ouders is van wezenlijk belang. Als school kunnen we uw kind pas echt goed
begeleiden wanneer we dat doen in afstemming met u. Daarom is goed oudercontact voor ons heel belangrijk. Op onze website kunt u lezen wanneer er
oudercontactmomenten gepland zijn en wat u als ouder voor ons kunt betekenen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de schoolac/viteitencommissie, /jdens koﬃeochtenden of hulp /jdens o.a. sportdagen of leesac/viteiten.
TSO en BSO
Alle kinderen van De Fakkel blijven tussen de middag op school voor de lunch.
Hiervoor is gekozen omdat de school een streekschool is. Het eten met de
kinderen en het toezicht houden in de grote pauze is een taak van leerkrachten
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en ouders. De leerkracht eet met de kinderen en de ouders houden
(bij toer-beurt) pleinwacht tussen 12.30 uur en 13.00 uur. De TSO (tussenschoolse opvang) wordt geregeld door een aantal TSO-coördinatoren.
Meer hierover kunt u lezen op onze website onder “overblijven”. Voor de BSO
(buitenschoolse opvang) kunt u terecht bij diverse opvangmogelijkheden in de
nabije omgeving van de school.
- Christelijke Kinderopvang Het Paleis, Kortenvoortstraat 1 in Almelo.
Informae: www.kovhetpaleis.nl.
- P.C. Kindcentrum Dukkie in Vriezenveen. Informae: www.dukkie.net.
Kennismaken
Bent u voor uw kind op zoek naar bijbelgetrouw onderwijs? Hee u vragen of
wilt u een kennismakingsgesprek plannen? Of wilt u uw kind aanmelden?
Neem dan gerust contact met ons op via 0546 - 86 70 67. U kunt dan vragen
naar Dhr. Dreschler (directeur). Uiteraard kunt u ons ook een mail sturen via
a.buit@vgpodeoosthoek.nl.
We nodigen u ook van harte uit om voor meer informa/e op onze website
www.gbsdefakkel.nl te kijken. Hier staat allerlei extra informa/e over bijvoorbeeld onze visie en missie, opvang en het aanmelden van leerlingen. Ook vindt
u hier het laatste nieuws van de school en de volledige schoolgids.
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Karel Doormanstraat 2
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T 0546 867067
E defakkel@vgpodeoosthoek
www.gbsdefakkel.nl
De Fakkel is onderdeel van
de Oosthoek: www.vgpodeoosthoek.nl

