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Het Glazen
Huis
Mederwerkers van 3FM Serious 
Request en het Rode Kruis 
vragen dit jaar aandacht voor 
pasgeborenen die met hun 
leven worden bedreigd in delen 
van de wereld die veelal onze 
aandacht niet hebben.
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Supersnel
glasvezel
Sinds eind september zijn al 
onze scholen aange slo t en 
op een supersnel glas vezel
netwerk. Daarmee zijn de 
scholen in Enschede koploper 
in Nederland. De start op 20 
september was dus reden voor 
een feestje!
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Veiligheids-
enquete
Elke leerling moet zich veilig  
voelen op school. De St. KOE 
hecht hier veel waarde aan. 
Daarom is er speciaal voor dit 
doel een veiligheidsenquête 
ontwikkeld.
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Leestips
voor ouders
Goed kunnen lezen is belangrijk. 
U kunt uw kind daarbij helpen 
door samen te lezen. Dat hoeft 
niet lang. Vier keer per week 
een kwartier heeft al effect.
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DE koeriEr
DE KOERIER IS EEn InfORmElE uItgavE van DE StIchtIng KathOlIEK OnDERwIjS vOOR OuDERS En vERzORgERS 

De Stichting katholiek onderwijs 
enschede (St. koe) neemt, net als vele 
andere enschedese organisaties deel 
aan de actie voor Serious Request. 
Als onderwijsinstelling draagt de 
stichting graag haar steentje bij. 
Tijdens het 50-jarig bestaan in 2007-
2008 werd de kinderafdeling van het 
MST verrast met een flinke hoeveelheid 
spelmateriaal, nu is het de beurt aan 
de actie tegen babysterfte. 
Alle 450 personeelsleden van de 
17 scholen van de Stichting koe zien  
af van het jaarlijkse kerstpakket.  
Het geld dat daarmee vrij komt,  
wordt gedoneerd aan de 3FM actie.  
Het gaat om een bedrag van ruim  
€ 7.500,-. Daarnaast worden er op 
diverse scholen acties gehouden, 
 zoals sponsorlopen, lege flessen 
inleveren, kerstkaartenverkoop, 
verkoop van werkstukjes e.d.
De opbrengst van de sponsorloop 
georganiseerd door de 
Bonifatiusschool  is al bekend: 
€ 2596,- .In december wordt de 
opbrengst aangeboden aan de DJ’s 
in het glazen huis.

3voor onschuldige kinderen

Wij wensen a�e kinderen, 

ouders en verzorgers

hele �jne kerstdagen, 

een gelukkig nieuwjaar 

en een inspirerend 2013!

bouwsteen voor de toekomst 

HEEFT U NIEUWE IDEEëN  
oF VALT U IETS oP?  
mAIL NAAr:  
BS@SKOE.NL



Donderdag 20 september was een bijzondere dag voor de Enschedese 
basisscholen. We vierden het feit dat we als eerste stad in Nederland 
met alle scholen aangesloten werden op een supersnel  (1000 Mbit) 

glasvezelnetwerk. 

Die dag gaf wethouder Hatenboer tevens 
het startschot voor de glasvezel projecten.   

Hij deed dit door via een liveverbinding alle 
scholen uit te nodigen voor de glasvezelquiz. 
Leerlingen gingen hiermee driftig aan de slag 
en kregen als beloning een heel bijzondere 
buitenspelcomputer, genaamd Swinxs.
Nu het glasvezel er is, kunnen ook de speciale 
projecten gaan beginnen waaraan de 
bovenschoolse ICTers een jaar lang hebben 
gewerkt. De gemeente en de provincie hebben 
met een flinke subsidie mogelijk gemaakt dat we 
straks ‘inthecloud’ gaan werken. 

Leerlingen en leerkrachten kunnen dan 
overal gaan samenwerken in een door 

QLICT ontwikkeld Online Platform. 

In een later stadium zullen ook ouders hier
gebruik van kunnen maken. Daarnaast gaan 
we binnenkort op onze digiborden in een hoge 
kwaliteit tv kijken. 

Alle leerkrachten krijgen ook toegang tot nieuwe 
software om lessen voor het digibord te maken. 
Deze lessen kunnen ze daarna eenvoudig met 
elkaar uitwisselen. 
Met veel leerlingen tegelijk op Internet werken is 
met de nieuwe glasvezelverbindingen nu ook goed 
mogelijk. De scholen van de St. KOE zijn hiermee 
voorbereid op alle nieuwe ontwikkelingen die via 
Internet geboden gaan worden. U zult daar de 
komende tijd vast nog meer van horen.

Scholen van St. KOE aangesloten  
op supersnel  glasvezel

Leerlingen van de Windroos 
tonen de gewonnen Swinxs 

Leerlingen van de Alfonsusschool volgen ‘live’ de opening van 
het glasvezelproject

Veiligheidsenquête 

De Stichting Katholiek Onderwijs Enschede vindt 
het erg belangrijk, dat elk kind zich veilig voelt op 
school. Leerlingen die zich veilig voelen op school 
komen beter toe aan leren en aan de ontwikkeling 
van hun talenten. 

Gelukkig voelen de meeste leerlingen zich prettig 
op school, maar elke leerling die zich onveilig voelt 
is er één teveel. 
Om een goed beeld te krijgen van hoe leerlingen 
en leerkrachten de veiligheid op hun school 
ervaren en hoe zich dat ontwikkelt,  wordt om het 
jaar een veiligheidsenquête afgenomen. 
Er is voor de KOEscholen een digitale enquête 
ontwikkeld die wordt afgenomen bij leerlingen, 
ouders en leerkrachten.  Voor alle groepen zijn 
aparte vragenlijsten gemaakt. 

In de maanden februari/maart 2013 hopen we de 
enquête op alle scholen af te kunnen nemen. 
Nieuw is dat ook ouders/verzorgers bevraagd 
worden over de veiligheidsbeleving van hun kind. 
Dit vinden we erg belangrijk, omdat hierdoor 
ook de zienswijze en ervaringen van ouders/
verzorgers meegenomen wordt. 
Dit maakt de enquête vrij uniek. De enquête wordt 
anoniem afgenomen.
We vinden dat de school voor iedereen een veilige
plek moet zijn. Het spreekt voor zich dat het  
belangrijk is voor u als ouders/verzorgers om 
hieraan meewerken. Uw bijdrage stellen we dan 
ook zeer op prijs. De uitslagen van deze enquête 
verwachten we rond de meivakantie in beeld te 
hebben en met de resultaten gaan de scholen  
aan de slag.  



Na de basisschool?
Naar Bonhoeffer!

Open Dagen

Bruggertstraat 
vwo, havo en vmbo
technasium, business school
dinsdag 22 januari 2013
van 16.30 tot 19.30 uur

Van der Waalslaan
vwo, havo en vmbo
begaafdheidsprofi elschool/ vwo+

woensdag 23 januari 2013
van 16.00 tot 20.00 uur

Geessinkweg
vwo, havo en vmbo
maatwerk
donderdag 24 januari 2013
van 16.30 tot 19.30 uur

Vlierstraat
praktijkonderwijs
maandag 21 januari 2013 
van 16.30 tot 19.30 uur
vmbo
maandag 28 januari 2013 
van 16.30 tot 19.30 uur

I like BC

‘Like’ ons op 
Facebook! 
Ga naar:
www.facebook.com/
Bonhoeffer.College.Enschede
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Voor het leren lezen is thuis oefenen belangrijk. Probeer daarom 
thuis samen met uw kind vier vaste momenten in de week te 
zoeken waarop geoefend wordt met lezen. Ongeveer een kwartier 
per moment lezen is voldoende.

Samen met uw kind kunt een leuk boek kiezen. Ga bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Bij het 
Makkelijk Lezenplein (MLP) van de bieb staan de boeken anders geordend, niet op leeftijd of 
leesniveau, maar op onderwerp. Ook zijn hier boeken te vinden die geschikt zijn voor kinderen 
die moeilijk lezen. Om de leesmotivatie en het leesplezier te vergroten, kunt u uw kind 
proberen te interesseren voor een bepaalde serie (bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje, Geronimo 
Stilton en Dummie de Mummie). Wanneer uw kind geïnteresseerd is in informatieboeken, 
kan De Kijkdoos een geschikte serie zijn. Als het kind een boek leuk vindt, wil het wellicht ook 
andere boeken van de serie lezen. Het AVIniveau is niet belangrijk. Lees gerust boeken die 
een aantal niveaus hoger zijn dan dat het kind beheerst. Staan er te moeilijke woorden in, dan 
zegt u die gewoon voor. Maak van het samen lezen een gezellig moment. Wanneer het boek 
toch niet (of niet meer) leuk is, leg het weg en zoek een ander boek uit. Is het wel leuk, maar te 
moeilijk, kies er dan voor om het verder voor te lezen.

Er zijn verschillende manieren om samen te lezen.  
U kunt deze variëren. Probeer uit wat goed werkt.
•  U leest een paar regels voor en uw kind 

leest diezelfde regels na. Dit is een goede 
manier om een kind dat nog volledig 
spellend leest, hele woorden te laten 
lezen. Wijs tijdens het voorlezen de 
woorden aan en vraag uw kind om goed 
mee te lezen. Let erop, dat de voorgelezen 
hoeveelheid zodanig is, dat het kind er veel 
steun aan heeft, maar het niet volledig uit 
het hoofd opzegt. 

•  Een variant op herhaald lezen is voor-koor-
door. Dit is bij kinderen vaak al bekend 
omdat het ook op veel scholen wordt 
gedaan. U leest een stukje voor, dan leest 
u samen hardop met uw kind, vervolgens 
leest het kind zelf dit stukje hardop.

•  Lees samen hardop. Het kind wordt dan 
ondersteund door de goede lezer en 
wordt als het ware ‘meegetrokken’. 

•   U leest om en om een zin uit het boek. 
Dit is een goede manier voor een kind dat 

geneigd is over punten heen te lezen.  
Ook helpt het, wanneer een kind het  
lezen nog erg lastig vindt.

•  U leest om en om een paar regels. Dit kunt 
u net zover uitbreiden als u beiden prettig 
vindt. Als het kind een slechte dag heeft 
leest u iets langere stukken. Wanneer 
uw kind juist vlot leest, laat u het lekker 
doorlezen.

•  Is het boek erg dik, lees dan na het 
samenlezen of voor het naar bed gaan, 
zelf een aantal bladzijden voor.  
Zo blijft het boek interessant en duurt het 
niet al te lang voordat het uit is.

Belangrijk is, om vooraf samen even het 
boekje goed te bekijken. Aan de hand van 
de plaatjes en eventueel de tekst achterop 
krijgt uw kind al een indruk van de inhoud 
van het boek. Daarvan kan het tijdens het 
lezen gebruik maken. Praat ook tussen het 

lezen door over wat er nu gebeurd is in het 
verhaal. Leg moeilijke woorden zo nodig uit. 
Vraag bij een spannend moment wat het 
kind denkt dat er gaat gebeuren.  
Dit alles helpt het kind om echt met het 
verhaal bezig te zijn en niet alleen woorden 
te lezen. Zo wordt naast het technisch lezen 
ook geoefend met begrijpend lezen.
Let niet op kleine foutjes, die zal uw kind 
altijd blijven maken. Corrigeer alleen 
die fouten, die het begrip van de tekst 
beïnvloeden. Prijs het kind zoveel mogelijk en 
lees zo nodig de verkeerd gelezen zin zelf een 
keer goed voor, zonder er nadrukkelijk op te 
wijzen dat het kind een fout heeft gemaakt. 
Wijzen op fouten is alleen goed, wanneer uw 
kind te snel en te radend leest. Dan moet het 
juist nauwkeurig gaan kijken wat er nu echt 
staat. Als het kind hapert bij een moeilijk 
woord zeg het dan voor.Het belangrijkste is, 
dat uw kind op een aangename manier veel 
‘leeskilometers’ maakt en plezier krijgt of 
behoudt in het lezen!

Lauri Kuipers (ontwikkelingspsycholoog St. KOE)
Rian Prins (orthopedagoog Steunpunt St. KOE)

10

1 Het logo

Logo met pay off

‘De bibliotheek is van iedereen’

Achtergrond van keuze van pay-off: De informatie en 
dragers die de bibliotheek aanbiedt zijn 
toegankelijk voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, 
ras, sekse, godsdienst, levensbeschouwing, beroep, 
maatschappelijke positie enz.

Het logo met pay-off kan altijd toegepast worden, 
maar zal vooral ingezet worden als afzender op 
campagnes en acties.

Het font wat voor de pay-off wordt gebruikt is de festus. 

Zoek naar een prettige verhouding en onderlinge lijning 
tussen logo en pay off!

1.1  Positionering de Bibliotheek
1.2 Logo, woordbeeld en vignet
1.3 Het basislogo
1.4  Het basislogo compact
1.5 Logo op oranje
1.6 Logo met pay off
1.7  Logo op beeld

advertentie



redactie:  Stichting KOE   
jos sprakel  I  commissie PR 
email: bs@skoe.nl

concept & realisatie: 
simone analbers  I  www.cmoone.nl

colofon
Buitenschoolse opvang
bij u in de buurt

Kijk op www.skekinderopvang.nl 
of bel 053 - 480 00 24 voor meer informatie

- Voor en na school en in vakanties
- Volop uitdagende activiteiten
- Ook bij jou in de wijk

Kom
spelen!

advertentieadvertentie

voor onschuldige kinderen

LET’S HEAR IT FOR THE BABIES

Kerstmis kon wel eens het meest 
gevierde feest  ter wereld zijn. En 
het zijn niet alleen christenen 
die deze gelegenheid aangrijpen. 
Voor even zijn veel gebedshuizen 
rond de Kerstnacht weer behoorlijk 
gevuld. Ook buiten christelijke kerken 
heeft Kerstmis betekenis gekregen en het zijn niet alleen 
heilige huizen die rond deze tijd op veel bezoek kunnen 
rekenen. Tot aan de vooravond van kerst zenden drie 
radiopresentatoren gedurende zes dagen hun boodschappen 
de ether in. Dit jaar zitten zij al die tijd, zonder te  eten, in 
een glazen huis op de Oude Markt nabij de Jacobuskerk. 
De drie boodschappers roepen hun gehoor op om in actie te 
komen. Medewerkers van 3FM Serious Request en het 
Rode Kruis vragen dit jaar aandacht voor pasgeborenen 
die met hun leven worden bedreigd in delen van de wereld 
die veelal onze aandacht niet hebben. Babysterfte voltrekt 
zich als ‘een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen 
slachtoffertjes maakt’, aldus de website van het Rode Kruis. 
‘Iedere 6 seconden sterft ergens ter wereld een baby voor, 
tijdens of vlak na de geboorte.’

Kindersterfte. Sinds jaar en dag wordt een geboorteverhaal 
van de evangelist Matteüs doorverteld over een weerloos 
vluchtelingenkind dat ter wereld komt in een uithoek 
van het toenmalige Romeinse Rijk en ternauwernood een 
kindermoord overleeft. Jozef krijgt van een verkondiger een 
serious request om in actie te komen en met het kind en zijn 
moeder naar Egypte te vluchten (Mt 2: 13-18).
Hoe komt  het toch dat op het noordelijk halfrond van deze 
planeet van oudsher rond de tijd van de zonnewende – kort 
na de langste nacht – zo’n verhaal op verschillende plaatsten 
telkens opnieuw wordt verteld?
Staat gedurende een reeks van eeuwen de komst van Jezus niet 
model voor het telkens opnieuw geboren worden van nieuwe 
generaties die, soms onder erbarmelijke omstandigheden, 
in al hun naaktheid en kwetsbaarheid ter wereld komen? 
Kondigt zich met hun komst ook een nieuwe tijd en een 
andere wereld aan, waarop velen hun hoop gevestigd houden?
Oorlogssituaties, moord en doodslag, hongersnoden, 
volksverhuizingen en kindersterftes zijn manifestaties 
die wel van alle tijden lijken. 
Om tot enige verbetering van deze misstanden te komen 
zal – naast medische zorg, voorlichting en begeleiding – ook 
een historische, maatschappelijke en politiek-economische 
bewustwording bevorderd dienen te worden. 
Naast geldinzamelingsacties vraagt dit om een andere inzet 
die ook na de kerstdagen van ons gevraagd wordt.

Gerrit Klaassen,
 identiteitsbegeleider St. KOE

WWW.SKOE.NL


