Van harte welkom!
Wat is eigenlijk de Twister?

De Twister is een organisatie bestaande uit twee scholen:
een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Naast een
organisatie is de Twister ook een gebouw waarin het Huis van de Wijk (de huiskamer
en de stilteruimte) is gehuisvest. Alle informatie over activiteiten van en in de
Norbertuswijk vindt u op de site www.norbertuswijk.nl

De organisatie van onze school
Op onze school zijn momenteel ca.320 leerlingen verdeeld over drie units:
 unit onderbouw in de leeftijd van 4 tot ca.8 jaar;
 unit middenbouw in de leeftijd van 8 tot ca.10 jaar en
 unit bovenbouw in de leeftijd van 10 tot ca.12 jaar.

Sinds januari 2016 is de Twister gehuisvest in de
voormalige Norbertuskerk; ’s morgens staat de koffie
klaar in onze huiskamer. U bent van harte welkom!
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Wat vinden wij goed onderwijs en hoe geven wij daar vorm aan?
Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht afkomst, cultuur, geloof
of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen kinderen en
volwassenen centraal. Met respect en waardering voor ieders én verschillen.
Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn.
Onze
school
is
een
leefgemeenschap, waar kinderen
niet alleen veel leren, maar ook
hun persoonlijkheid ontwikkelen,
zelfvertrouwen
opbouwen,
zelfkennis verwerven, keuzes
leren
maken
en
verantwoordelijkheid leren nemen.

Samen-leren, samen-werken en
samen-spelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. We doen dit o.a. met het
programma kernconcepten. Wat dit precies inhoudt, leest u op onze site
www.detwister.nu /onderwijs/kernconcepten.

Kernwaarden van de Twister
We bieden kinderen, medewerkers en ouders in één brede voorziening een
inspirerende leef-,leer-en werkgemeenschap aan:
 waarin iedereen zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelt en zichzelf
kan zijn;
 waarin kinderen op hun eigen tempo hun talenten kunnen ontplooien en kennis,
inzichten, vaardigheden en houdingen verwerven zie ze nodig hebben om nu
en later te kunnen functioneren in onze samenleving en om daarin een eigen
plek te vinden;
 waarin medewerkers lerend en onderzoekend in hun werk staan en daaruit
inspiratie putten;
 waarin ouders als partners in de opvoeding en begeleiding nauw betrokken zijn
bij de ontwikkeling en het leren van hun kind op de Twister,
 waarin we niet langer hoeven te werken met etiketten als ‘basisschoolleerling’
en ‘sbo-leerling’ omdat elk kind het onderwijs krijgt waarop het recht heeft.
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De geledingen binnen onze school
 de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad denkt, adviseert en beslist mee op met name
onderwijskundige zaken. Ook hebben ze bijvoorbeeld instemmingsrecht over de
schooltijden en de ouderbijdrage. De mr vergadert ca. zesmaal per jaar en is per
mail bereikbaar: mr@detwister.nu

 de ouderraad
De ouderraad denkt en praat mee over met name praktische zaken binnen onze
school. Zo levert zij een actieve bijdrage bij bijvoorbeeld de organisatie van
Sinterklaas, de hoofdluiscontrole, de wandel3daagse, enz. De ouderraad
vergadert ca. zesmaal per jaar en is per mail bereikbaar: or@detwister.nu

Hoe informeren wij u?
Veel informatie vindt u op onze website www.detwister.nu
Ook ontvangt u regelmatig informatie van de groepsleerkracht van uw kind via het
programma Isy (dit moet u zelf instellen!). U krijgt hiervan een melding in uw
mailbox. Verder verschijnt regelmatig onze nieuwsbrief. Via de site kan iedereen zich
hierop (geheel gratis) abonneren. Het allerbelangrijkst zijn natuurlijk de persoonlijke
contacten. U kunt altijd een afspraak maken!

Schoolgids en schoolplan
In de schoolgids en in het schoolplan vindt u allerlei relevante informatie over ons
onderwijs, schooltijden, enz. U vindt dit alles op onze site www.detwister.nu De
meest praktische informatie hebben wij in een aparte folder verzameld.
Wilt u meer weten of hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Met vragen en/of
opmerkingen kunt u terecht bij:
 Annemie Zwets, teamleider a.zwets@detwister.nu,
 Angelique Huys, teamleider a.huys@detwister.nu of
 Jac. Truijen, directeur, j.truijen@detwister.nu
U kunt ons telefonisch, 077-3981005, dan wel per mail benaderen.
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Samenwerking
De Twister valt onder het bestuur van Dynamiek Scholengroep www.dynamiek.nu en
werkt nauw samen met alle andere scholen in Horst aan de Maas.
Ook is er een goede samenwerking met het voortgezet onderwijs, de bibliotheek, de
kinderopvang, enz. Onze partners vindt u op www.detwister.nu / overig.
Wijkcomité “Norbertus”
In het gebouw van de Twister is ook wijkcomité Norbertus
gehuisvest; zo organiseert Club ’63 op dinsdagmiddag een aantal
uitstapjes.
Zie voor alle informatie www.norbertuswijk.nl Het algemene
mailadres is: info@norbertuswijk.nl
Kinderopvang ’t Nest’ : locatie kindcentrum de Twister
Kinderopvang in de breedste zin van het woord vindt
plaats bij onze buren en wordt verzorgd door
kinderopvang “t Nest”. Het gebouw van ’t Nest wordt momenteel in zijngeheel
gerenoveerd!
Voor meer informatie www.kinderopvanghetnest.nl : 077-3988418

Team de Twister
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