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NIEUW LOGO 
VOOR KOE!
Tijdens de feestelijke opening van het nieuwe 
bestuursbureau op 31 maart jl. aan de 
Moutlaan 31 heeft het Katholiek Onderwijs 
Enschede haar nieuwe logo gepresenteerd. 
Er is een logo ontwikkeld dat staat voor frisse 
en creatieve en uitstraling, maar ook voor 
een hechte, betrouwbare, respectvolle en 
professionele leeromgeving. 

De KOE wil samen met leerlingen, ouders 
en leraren het fundament leggen voor 
een prachtige toekomst. Met kinderen die 
om kunnen gaan met veranderingen en 
innovaties, die denken in mogelijkheden en 
zoeken naar verbindingen met elkaar en met 
andere mensen en culturen. Binnenkort  
zal de website van de KOE  
worden aangepast. 

SOCIAL MEDIA, 
HOE MOETEN WE DAAR  
NU MEE OMGAAN?
Kinderen zitten vaak op jonge leeftijd al op Socia Media.  

Het belangrijkste is dat we hierover het gesprek aangaan  

met onze leerlingen en kinderen. In dit artikel informeren  

we u over de verschillende vormen van Social Media en  

geven tips voor thuis.

Wat doen de kinderen op Social Media, 
met wie hebben ze contact en waar gaat het 
over. Vanuit de belangstellende rol kunnen 
we hierover het gesprek aangaan. Om dit als 
ouder en leerkracht te kunnen, is het nodig 
dat we zelf ook het één en ander weten 
over de verschillende vormen van Social 
Media. Als we zelf op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden en verschillen kunnen 
we onze kinderen goed ondersteunen en 
helpen om hen wegwijs te maken binnen  
de verschillende sociale media.
Verschillende vormen van Social Media
Facebook, What’s app, Twitter en YouTube  

zijn al jaren bekend. Andere populaire  
Social Media zijn Snapchat en Instagram. 
Met Snapchat kun je foto’s en filmpjes 
versturen naar andere gebruikers. 

De ver zender bepaalt zelf hoe lang het 
zicht baar is voor anderen. Instragram maakt 
het mogelijk foto’s te maken, te bewerken 
en die te koppelen aan sociale media. 
Social Media zijn vaak gratis te gebruiken, 
eenvoudig te bereiken en geven toegang 
tot een wereldwijd netwerk. 

Het grote voordeel van Social Media is dat je 
in een mum van tijd mensen en instellingen 
kunt vinden die verstand van zaken hebben. 
Je blijft op de hoogte van wat iemand 
bezig houdt of doet, ook al heb je in het 
echt weinig contact. Basisschoolleerlingen 
kennen klasgenoten op de middelbare 
school al, nog voor ze er op zitten. Zo 
wordt de overgang naar het voortgezet 
onderwijs minder groot. Jongeren kunnen 
in contact komen met de hele wereld. 
Jongeren en ‘gewone’ burgers twitteren met 
burgemeesters, bekende muzikanten en 
Kamerleden. In het gewone leven gebeurt 
dat niet. (Bron: http://www.gezondheidenco.nl/)

Afspraken die je kunt 
maken met jouw kind:
Zet geen persoonlijke gegevens online zoals 
je naam, adres of telefoonnummer. Gebruik 
op websites of chatboxen een nickname in 
plaats van je echte naam. Zet niet zomaar 
foto’s van jezelf en anderen online. Alles 
wat op internet geplaatst wordt is in de 
toekomst terug te vinden en zal voor altijd 
op het internet blijven. Google eens je 
eigen naam om te zien wat er over jezelf op 
internet staat (Bron: Biblionet).

Als KOE vinden wij media wijsheid en 
omgang met Social Media belangrijk. 
We hebben hiervoor een protocol. In de 
toekomst zullen wij u hierover verder 
informeren.

www.skoe.nl



buitenschool- en 
naschoolse opvang

voor- en vroeg-
schoolse

educatie (VVE)

IKC
Integraal

Kindcentra

basisschool

peuter-arrange-menten

In Enschede zijn dertig Integrale Kindcentra (IKC’s) gevormd. 

IKC’S: WAT ZIJN DAT NU EIGENLIJK?
Binnen een IKC werken de basisscholen 
en de locaties voor kinder- en buiten-
schoolse opvang intensief samen. U moet 
hierbij denken aan het realiseren van een 
doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en 
zorglijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
en een aanbod van (aaneen gesloten) 
opvang en onderwijs, dat u als ouder(s)/
verzorger(s) in staat stelt uw werk en de 
zorg voor uw kinderen gemakkelijker te 
combineren.

De meeste IKC’s kennen  
het volgende aanbod:
•  Primair onderwijs (groepen 1 tot en met 8) 

op christelijke, katholieke en/of algemene 
grondslag. 

• Kinderdagopvang
•  Peuterarrangementen (het peuterspeel

zaalwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar, 
voor twee dagdelen van 2,5 uur per week).

•  Voor en vroegschoolse educatie 
(VVE) voor jonge kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand bij taal, 
rekenen, sociaal emotionele en 
motorische ontwikkeling, in twee vormen:

  als uitgebreid peuterarrangement: 
(door de GGD/Jeugdgezondheidszorg 
geïndiceerde peuters krijgen een extra 
programma bovenop de twee dagdelen 
peuterspeelzaalwerk. Het gaat daarbij om 
twee extra (en kosteloze) dagdelen)

  als extra aanbod voor de VVE
geïndiceerde jonge kinderen binnen de 
groepen 1 en 2 van het primair onderwijs.

• Buitenschoolse opvang
• Tussenschoolse opvang  
 
(Bron: www.enschede.nl) 

Alle scholen van KOE vallen onder een 
IKC. Dat betekent dat wij als stichting en 
met onze scholen intensief samenwerken 
met andere stichtingen, basisscholen 
en kinderopvangorganisaties. Hierbij 
worden we ondersteund door de 
beleidsmedewerkers onderwijs van de 
gemeente Enschede.

Wij zien meerwaarde in deze samenwerking 
omdat we kinderen van 013 beter kunnen 
ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Graag verwijzen we naar een mooi 
(teken)filmpje over onze kindcentra via: 
www.youtube.com en de zoekopdracht: 
Kindcentrum Enschede.
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SAMENWERKING MET 
DE RISK FACTORY

Op 15 januari 2016 is op de Risk Factory de intentieverklaring 

getekend door dhr. Onno van Veldhuizen van de Veiligheidsregio 

Twente en algemeen directeur Rob van der Vegt van de KOE 

(Katholiek Onderwijs Enschede), waarmee de samenwerking 

tussen de Risk Factory en de KOE een feit is. 

De Risk Factory is een veiligheids
educatiecentrum, waar basisschool
leerlingen en groepen met een verhoogd 
risico veiligheid bewuster worden gemaakt. 
Door realistische scenario’s aan den lijve 
te ervaren, leren de bezoekers gevaren 
te herkennen. Door te leren hoe ze veilig 
kunnen handelen, kunnen ze zelf voor hun 
eigen veiligheid zorgen, in hun thuissituatie, 
op school en in de openbare ruimte. De 
Risk Factory is een samenwerking van de 
Veiligheidsregio Twente, de Brandweer 
Twente, politie, de geneeskundige hulp
verleningsorganisatie GHOR Twente en 
de GGD Twente. Het is één van de drie 
onderdelen van de Twente Safety Campus 
op de voormalige vliegbasis. 

KOE vindt het belangrijk dat kinderen van 
alles leren op het gebied van veiligheid.  
Niet alleen in de klas zelf de Risk Factory 
stelt daar materiaal voor beschikbaar maar 
ook en vooral door te oefenen en te doen in 
de praktijk. Het pakket dat aan de orde komt 

is heel breed, maar ook zo samengesteld 
dat kinderen voortdurend geboeid blijven. 
Want wie wil nou niet op avontuur in zo’n 
grote hangar, waar aangeklede poppen als 
verkeersslachtoffers half onder gedeukte 
auto liggen, politievoertuigen maar ook een 
bus uit het streekvervoer staan en waar van 
alles beleefd kan worden?  

Daarnaast is een belangrijk onderdeel het 
spel Game of Heroes, waarin leerlingen als 
een superheld allerlei situaties tegenkomen 
die onveilig zijn en die zij veilig moeten 
maken.
Onderdeel van het concept is  bijvoorbeeld 
 dat jonge kinderen met hun ouders een 
convenant sluiten. Ze beloven daarin tot 
hun achttiende geen alcohol te drinken. 
Maar ook de gevaren van Facebook 
en chatsites komen aan bod, evenals 
brandgevaarlijke situaties. Kinderen leren 
verder hoe ze de 112 alarmapp op hun 
mobiele telefoon kunnen installeren.
De afgelopen anderhalf jaar hebben 
verschillende basisscholen de Risk Factory 
Twente al bezocht. De scholieren en hun 
leraren waarderen een bezoek aan de 

Factory met een 8,6. “Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat bezoekers van de 
Risk Factory drie keer meer kennis hebben 
over veiligheid dan nietbezoekers”. De 
lesstof en het traject dat in de Factory kan 
worden afgelegd zijn het meest geschikt 
voor kinderen uit de groepen acht. Aan 
het eind van het traject wordt een examen 
afgelegd waarbij leerlingen bijvoorbeeld 
thuis, bij de buren of opa en oma de 
veiligheid checken.  

Als KOE verheugen wij op een plezierige en 
leerrijke samenwerking. 

Voor het volledige artikel verwijzen 
wij u naar de website, www.skoe.nl

Voor meer informatie:
www.riskfactorytwente.nl



advertentie

‘ONDERWIJS 2032’, DOET GELOOF EN 
LEVENSBESCHOUWING IN SCHOOL ER 
DAN NOG (AAN) TOE?
‘2032?.. dat is pas over zestien jaar’, zei iemand onlangs. Of dienen we met het oog op de toekomst 

vandaag al de vraag te stellen of onze kinderen, volwassenen van morgen, de juiste dingen wel leren 

op school? Misschien zouden we die vraag nog wel dieper tot ons door dienen te laten dringen in 

een tijd dat bepaalde ontwikkelingen en veranderingen snel(ler) gaan dan ooit.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft 
een platform in het leven geroepen en 
als opdracht meegegeven een advies te 
schrijven dat uitzicht biedt op de vraag 
welke kennis en vaardigheden leerlingen 
anno 2016 in het primair en voortgezet 
onderwijs nodig hebben om volwaardig in 
de toekomstige samenleving te kunnen 
participeren. Platform Onderwijs2032, 
zoals het genoemd wordt, draagt het jaartal 
in zich waarin leerlingen van nu in die tijd 
volwassenen zijn. Om hen daar goed op 
voor te kunnen bereiden is toekomstgericht 
onderwijs nodig, zo blijkt uit het advies. 
Vraag is of we met toekomstgericht 
onderwijs voldoende recht doen aan ‘heel 
de mens, heel het kind’. Welke plek krijgt 
het geloofsleven, de levensbeschouwelijke 
vorming en daarmee ook de identiteits
vorming van een kind?

In Dekkers visie op onderwijs worden geloof 
en levensbeschouwing als bijkomstigheid 
gezien bij dat waar het volgens hem om 
draait: ‘onderwijs als het opdoen van kennis 
en vaardigheden’. 

Als het daar alleen om zou gaan zouden 
scholen slechts een doorgeefluik zijn van 
waardenvrije kennis en een oefenlokaal voor 
technische vaardigheden.

Overdracht van kennis en vaardigheden 
kan niet waardenvrij gebeuren. Dit gaat 
gepaard met o.a. een levensbeschouwelijke 
visie op onderwijs. Vrijheid van onderwijs 
appelleert aan visie op onderwijs. Als 
ouders meer zeggenschap bij de inrichting 
van het onderwijs krijgen, dan lijkt er een 
verschuiving richting het bijzonder onderwijs 
plaats te vinden. De plannen van Dekker 
lijken eerder te passen in een bredere 
neoliberale opzet om godsdienstige en  
levensbeschouwelijke voorkeuren verder 
van het maatschappelijk speelveld terug 
te dringen. Geloof zou dan enkel een 
privéaangelegenheid zijn.

Als dit zo zou zijn betekent dit de doodsteek 
voor perspectiefrijk onderwijs. Juist een 
pedagogiek van de hoop  vanuit een 
gelovige houding in eigen kracht en 
kunnen, vanuit een geloofshouding in de 
mogelijkheden van een ander om wat nog 
niet zichtbaar is openbaar te maken  dient 
als basis om met elkaar verder te komen. 
Religie heeft juist oog voor een menselijk 
tekort dat zich nooit laat opheffen. Dat is 
waarom geloof wel degelijk in het publieke 
domein thuishoort: al was het maar om een 
maatschappij tegen zichzelf te beschermen.

Gerrit Klaassen, identiteitsbegeleider
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Colofon
redactie:  KOE    I    email: bs@skoe.nl    I    opmaak: www.cmoone.nl www.skoe.nl


