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VOORWOORD 
 
 
Beste ouder of verzorger,  
 
 
In deze schoolgids vertellen we u over onze school. Een school waar we trots op zijn. Deze 
schoolgids is geschreven voor ouders en verzorgers die al gekozen hebben voor onze school, 
maar ook voor ouders die zich nog aan het oriënteren zijn. Deze gids helpt u om onze school 
te leren kennen.  
 
De basisschoolperiode is voor kinderen een tijd waarin zij zich vormen en zoveel mogelijk 
leren om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Daar dragen wij als 
Stefanusschool graag ons steentje aan bij.  
 
Het kan zijn dat u na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft. Misschien zijn bepaalde 
dingen niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat u informatie mist. Laat het ons dan gerust 
weten. Leren is een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs en ook wij leren iedere dag 
opnieuw. 
 
Ouders die overwegen voor onze school te kiezen nodigen wij van harte uit om een kijkje te 
komen nemen op onze school. Op die manier kunt u de sfeer proeven en kennis maken met 
ons team, de leerlingen en de werkwijze van de Stefanusschool. Neem gerust contact met 
ons op om een afspraak te maken, we nemen graag de tijd voor u.  
 
Wij hopen dat u snel vertrouwd raakt met de school, want de school van uw kind is ook uw 
school!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Stefanusschool 
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1. ALGEMENE INFORMATIE   
 
 
1.1  Wie zijn wij?  
De Stefanusschool is een Vreedzame School. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen 
zich veilig voelen bij ons. We hechten er veel waarde aan dat onze leerlingen met plezier naar 
school gaan. Ook een goede samenwerking met u als ouder/verzorger heeft onze aandacht. 
Samen zijn we er voor uw kind.  
 
Wie er in ons team zitten en wie welke taak heeft, vindt u achter in deze schoolgids. 
 
Op onze school zitten leerlingen die uit de wijk komen, maar ook veel leerlingen die buiten de 
wijk wonen. Onze leerlingen komen uit verschillende sociale lagen van de bevolking in Tiel. 
Het opleidingsniveau van de ouders van onze leerlingen is gemêleerd, maar overwegend 
hoogopgeleid.  
 
De wijk vergrijst en het aantal vierjarigen loopt terug. Toch groeit onze school al een aantal 
jaren. Er komen veel leerlingen vanuit de wijk naar onze school, maar er worden ook veel 
leerlingen aangemeld die verder van onze school wonen. Vanaf 2018 zijn we gegroeid van 227 
leerlingen naar 260 op 1 oktober 2021 en 273 op 1 februari 2022. Daar zijn we erg trots op. 
 
Onze school maakt deel uit van een scholeneiland met drie scholen: een protestants- 
christelijke, een openbare en onze katholieke school. Op ons eiland vind je ook 
peuterspeelzaal de Krullevaar (Kinderopvang Rivierenland) en buitenschoolse opvang van 
KaKa.  
 
Onze school valt onder SKOR: Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland. Een 
stichting met 12 basisscholen in Tiel en omgeving en ook een eigen expertisecentrum. Voor 
meer informatie over SKOR verwijzen we u: www.skor-scholen.nl.   
 
1.2  Onze visie: zo zien wij de wereld 
Onze school is maatschappelijk betrokken en toekomstgericht. We geven kinderen de kennis 
en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. 
Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en 
begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie.  
Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als 
maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten 
van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, 
zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen.  
 
1.3  Onze kernwaarden 
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar… 
…iedereen zich welkom en veilig voelt, 
…iedereen zich kan ontwikkelen, 
…iedereen voorbereid wordt op de toekomst, 
…iedereen samenwerkt, 
…iedereen uitgedaagd wordt, 
…iedereen verantwoordelijkheid draagt. 
 
 
  

http://www.skor-scholen.nl/
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1.4  Onze missie: dit bieden wij 
De Stefanusschool is een leer- en ontmoetingsplek waar…  
 
…iedereen zich welkom en veilig voelt 
Je mag zijn wie je bent. We hebben een katholieke identiteit. In onze vieringen, waarbij het 
aansteken van de schoolkaars een belangrijke rol heeft, geven we aandacht aan plezier en 
gevoelens. We houden rekening met verschillen en respecteren deze. We staan open voor 
elkaar en zorgen voor elkaar. We zien en waarderen elkaar. 
 
…iedereen zich kan ontwikkelen 
Op onze school groeien kinderen: ze worden groter, sterker en zich bewust van de wereld om 
hen heen. Elk kind kan zich ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en 
kansen van het kind en van de groep.  
 
…iedereen voorbereid wordt op de toekomst 
Kinderen kunnen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben in hun verdere leven. Ze leren 
kritisch en analytisch te denken. We stimuleren samenwerken en ontdekkend en 
onderzoekend leren. Communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen zijn hier 
belangrijk bij.  
 
…iedereen samenwerkt met elkaar 
Met coöperatieve werkvormen leren de kinderen elkaars verschillen en talenten kennen en 
deze bewust in te zetten. We leren van en met elkaar. 
 
…iedereen uitgedaagd wordt 
Hiervoor bieden we een leeromgeving waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 
ontwikkeling van het kind. We streven naar grote betrokkenheid. Enthousiasme, motivatie en 
een onderzoekende houding zijn belangrijke aspecten hierbij. Vanaf de basis investeren wij in 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen.  
 
…iedereen verantwoordelijkheid draagt.  
Iedereen heeft (naar draagkracht) verantwoordelijkheid voor zichzelf, de omgeving en de 
mensen om zich heen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel en zorgen we ervoor 
dat onze school een fijne, veilige ontmoetingsplek is. 
 
1.5  Onze hoofdlijnen: zo doen wij dat 
Welkom en veilig: 

• we zien elkaar en begroeten elkaar, 
• we kennen elkaar bij naam, 
• we lossen conflicten zelf op (mediatoren), 
• we nemen 2x per jaar een veiligheidsthermometer af. 

 
Ieder kan zich ontwikkelen: 

• onze lesstof wordt op drie niveaus aangeboden, 
• we hebben aandacht voor de kinderen die meer of minder kunnen. 

 
Voorbereiding op de toekomst: 

• actief burgerschap, 
• techniektorens in de onderbouw. 
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Ontdekkend leren: 
• beredeneerd aanbod in de onderbouw (aanbod in thema’s aansluitend bij het niveau 

van de kinderen) 
• Blink in de bovenbouw (een methode waarin natuur, techniek, aardrijkskunde en 

natuur geïntegreerd en in thema’s wordt aangeboden), 
• we hebben een leerlingenraad, 
• onze school maakt deel uit van de Tielse Kinderraad. 

 
Samenwerken: 

• coöperatieve werkvormen. 
• bewegend leren. 
• samenwerkend team. 

 
Uitdaging: 

• levelwerk, 
• Spaanse les, 
• techniektorens,  
• projectwerk. 

 
Verantwoordelijkheid dragen: 

• samen klassenregels opstellen, 
• Vreedzame School, 
• deelname aan Tiel Schoon. 
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“Hier 
voel je  
je thuis” 
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2.   ONS ONDERWIJS 
 
 
2.1  Opbrengstgericht werken  
Wij werken opbrengstgericht. Door deze werkwijze hebben we goed zicht op de resultaten 
van ons onderwijs. Dit inzicht helpt ons om de vaardigheden van de kinderen te verbeteren.  
 
2.2  Kerndoelen en referentieniveaus 
De kerndoelen bepalen welke lesstof we aan de kinderen aan moeten bieden. Sinds 2010 geldt 
de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen. Deze referentieniveaus zorgen 
ervoor dat het voortgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer op 
het vervolgonderwijs. De referentieniveaus bepalen dus niet alleen de inhoud van het 
onderwijsaanbod, zoals de kerndoelen. Ze verplichten ons er ook voor te zorgen dat de stof 
beheerst wordt.  
 
De fundamentele niveaus bepalen wat de kinderen moeten kennen en kunnen. Ze lopen op van 
1F (basisonderwijs) tot 4F (eind VWO). Daarnaast zijn er ook streefniveaus, 1S t/m 4S, voor 
leerlingen die meer aankunnen. 1S is gelijk aan 2F, 2S is gelijk aan 3F en zo verder.  
 
Aan het eind van hun basisschooltijd moeten kinderen het basisniveau 1F beheersen. Onze 
ambitie ligt iets hoger: streefniveau 1S/2F. 
 
2.3  De inhoud van ons onderwijs  
Wat we de kinderen leren ligt dus vast in de kerndoelen en referentieniveaus. Hoe we dat 
doen, dat is interessant! 
 
Allereerst kijken we steeds heel goed naar het niveau van de groep als geheel en het 
individuele kind. We geven de groep instructie op het niveau dat het beste bij hen past. Dat 
gebeurt standaard op drie niveaus. Er is dus altijd aandacht voor de kinderen die wat meer of 
minder aankunnen.  
 
We kiezen lesmethoden die passen bij onze onderwijsvisie en onze leerlingen. We zien graag 
betrokken kinderen, omdat we weten dat ze dan meer plezier hebben en daardoor beter 
leren. Daarom kozen we bijvoorbeeld voor Staal en Lijn 3. De thema’s brengen de lesstof tot 
leven.  
 
In de kleutergroepen werken we met beredeneerd aanbod. We bieden de leerdoelen aan in 
thema’s die de kinderen aanspreken. Naast Kerst en Sinterklaas kunt u ook denken aan 
thema’s al ‘water’ of ‘ridders’.  
 
In de bovenbouw kozen we heel bewust voor Blink. De kinderen krijgen natuur, geschiedenis, 
aardrijkskunde en techniek in themalessen. Eerst zijn er lessen waar kennis wordt 
overgedragen. Daarna gaan ze zelf aan de slag, Ze bedenken een onderzoeksvraag, gaan op 
zoek naar antwoorden en presenteren deze.  
 
2.4  Pedagogisch handelen 
De leerkracht is belangrijk voor kinderen. Hij/zij zorgt ervoor dat uw kind zich veilig voelt op 
school. En dat is nodig om te kunnen leren.  
Natuurlijk gaat op onze school niet altijd alles goed. Ook daarvan kunnen we veel leren. We 
doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind zich geaccepteerd en geliefd voelt. 
En dat het vertrouwen heeft in zichzelf en de wereld om hem heen.  
 



9 
 

Dit doen we door kinderen positief te benaderen. Te stimuleren waar het kan en sturen waar 
moet. We hebben ook duidelijke groeps- en schoolregels en houden elkaar daaraan. We 
hebben oog en oor voor alle kinderen. De manier waarop wij met de kinderen omgaan, hangt 
heel nauw samen met de Vreedzame School.  
 
2.5  Didactisch handelen 
Het is heel belangrijk hoe we met de kinderen omgaan. Daarnaast is het natuurlijk ook 
belangrijk hoe we lesgeven.  
 
De leerkracht houdt rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd (op 
verschillende niveaus) les. Na de klassikale instructie wordt er verder gewerkt op drie 
differentiatieniveaus.  
 
Onze leerkrachten zorgen voor: 

• goed klassenmanagement (voorbereiding, materialen, rooster),  
• aansluiting bij de onderwijsbehoeften van de leerling (zicht op ontwikkeling), 
• goede instructie volgens het EDI-model (effectieve directe instructie), 
• een goed evenwicht tussen instructie en verwerking, 
• afwisseling tussen denken en doen en samen- en zelfstandig werken,  
• aandacht voor verschillende (leer)strategieën,  
• een goed lesaanbod. 

 
2.6  Sociale en fysieke veiligheid 
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen alleen tot ontwikkeling kunnen komen als ze zich veilig 
voelen. We schreven al dat de leerkracht hier een grote rol in speelt. We werken ook met 
dagplanningen, zodat de dag voorspelbaar is voor de kinderen. 
 
We kozen voor de methode De Vreedzame School om ons te helpen de kinderen goed om te 
leren gaan met zichzelf en de ander. Deze methode sluit goed aan bij onze visie.  
 
Samen creëren we een veilige sfeer. We geven kinderen handvatten om hun sociale 
vaardigheden te ontwikkelen. Er is ruimte om fouten te maken en de kinderen leren hoeveel 
positieve invloed ze zelf kunnen uitoefenen. We leren kinderen om bij conflicten te zoeken 
naar een win-win oplossing om zo te voorkomen dat er een ruzie ontstaat.  
 
We werken ook met mediatoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw. Ze 
worden opgeleid om kleine conflicten tussen kinderen op een goede manier op 
te lossen. Op onze school worden de kinderen betrokken bij het maken van 
regels, maar stellen we ook zelf duidelijke grenzen.  
 
De Vreedzame School is een onderdeel van ons antipestbeleid. Onze antipest-
coördinator is Gerrie van Nistelrooij. Naast sociale en psychische veiligheid 
letten we ook op de fysieke veiligheid. Daarvoor is er een veiligheids-
coördinator aangesteld, dit is Maarten Koolhout.  
 
We volgen op onze school de beleving van onze leerlingen op het gebied van sociale veiligheid. 
Dit doen we op verschillende manieren.  

• Elke vier jaar wordt er een vragenlijst over veiligheid en welbevinden (WMK-PO) 
ingevuld. Dit laten we doen door alle ouders en de leerlingen uit de bovenbouw. 

  

https://www.devreedzame.school/
mailto:gerrie.vannistelrooij@skor-scholen.nl
mailto:maarten.koolhout@skor-scholen.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cedgroep.nl%2Fcursussen%2Fde-vreedzame-school-voor-nieuwe-leerkrachten&psig=AOvVaw1K5Mq4czrLZwb7y1AVQTZA&ust=1585998418311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiukNaOzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Alle leerkrachten en de leerlingen vanaf groep 3 vullen twee keer per jaar de 
veiligheidsthermometer van de Vreedzame School in. Ze geven daarin aan hoe veilig zij 
zich voelden de afgelopen weken.  

• Alle leerkrachten vullen twee keer per jaar een SCOL in voor elk kind uit hun klas. Dit 
is een Sociale Competentie ObservatieLijst. Een lijst met vragen over de sociale 
vaardigheden van de kinderen. De vragen gaan onder meer over: samenwerken, een 
taak uitvoeren, presenteren, keuzes maken en opkomen voor jezelf.  

• De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen twee keer per jaar zelf ook een leerling-SCOL 
in over zichzelf. 

 
Met de informatie die deze vragenlijsten opleveren, kunnen we ons handelen bijstellen waar 
nodig. 
 
De school heeft een sociaal schoolveiligheidsplan, waarin staat wat we als school doen tegen 
alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Het 
schoolveiligheidsplan bevat informatie over regels, sancties en procedures. Ook ons 
pestprotocol en de namen van vertrouwenspersonen staan erin.  
U vindt het document op onze website, www.stefanusschool.nl.  
 
Naast de Vreedzame School gebruiken we ook de Gelukskoffer. Hiermee richten we ons op je 
eigen geluk. Zien waar je blij van wordt, wat je wel hebt, de mooie dingen opmerken en 
waarderen. We proberen kinderen al vroeg mee te geven dat het glas half vol is, in plaats van 
half leeg. 
 
2.7  Groep 1/2 
Wij hebben twee kleutergroepen. De kleuters uit de verschillende groepen ontmoeten elkaar 
regelmatig in de speelhoeken op de gang en ook buiten. 
 
Beredeneerd aanbod 
Op de Stefanusschool werken we in de onderbouw met een beredeneerd aanbod. Een 
thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van 
vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het 
ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Het spelend 
leren is op onze school van groot belang. Voor de kringactiviteiten halen we inspiratie uit 
verschillende methodes en bronnen.   
 
In de praktijk is dit zichtbaar doordat we veel tijd en ruimte maken voor het spelen in hoeken 
en met speel-leermateriaal, veel bewegen, knutselen, zingen, voorlezen, onderzoeken en 
ervaren. Deze leeractiviteiten zijn altijd verbonden aan een thema, waarvan we er meerdere 
per jaar behandelen. Denk aan thema bouwen, thema in het bos of thema ziek zijn. Binnen de 
activiteiten biedt de leerkracht mogelijkheid om op verschillende niveaus te kunnen werken 
en spelen.   
 
KIJK!  
Onze leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor 
observeert de leerkracht tijdens het vrije spel. We registreren dit met het leerlingvolg- 
systeem KIJK! De rapportage van deze observaties wordt twee keer per jaar naar ouders 
gecommuniceerd. Ook buiten die rapportage hebben we regelmatig contact met ouders over 
de ontwikkeling van uw kind.   
  
 
 
 

http://www.stefanusschool.nl/
https://www.gelukskoffer.nl/
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Zelfstandigheid 
Van kleuters wordt al wat zelfstandigheid gevraagd. Het zou fijn zijn als u thuis uw kind 
stimuleert om zich zoveel mogelijk zelfstandig aan en uit te kleden. Zelfstandig 
gebruik kunnen maken van het toilet is een voorwaarde. Als uw kind nog niet zindelijk is, dan 
lijkt het erop dat het dan nog te vroeg is voor uw kind om te starten op school. Af en toe een 
ongelukje kan natuurlijk gebeuren. We zullen dit samen met u bespreken. 
   
2.8  Groep 3, groep 2/3 
In groep 3 starten het leren lezen, schrijven en rekenen. Dat gebeurt vanuit leerboekjes, maar 
vaak ook spelenderwijs. In groep 3 blijft er sowieso veel ruimte om te spelen.  
 
Het leren lezen neemt een belangrijke plek in. Dit doen we door middel van de methode Lijn 3.  
 
 
 
 
 
We werken in groep 3 met thema’s. We gebruiken hiervoor de thema’s uit Lijn 3. We zorgen 
voor rijke speelleerhoeken die hierbij aansluiten en waarin de kinderen het geleerde 
spelenderwijs herhalen en oefenen. Ook creatieve opdrachten sluiten vaak aan bij deze 
thema’s. Sinds kort hebben we ook een speel- leerhuisje voor de kinderen van groep 3 en 4 op 
de gang. De inrichting van het huisje wordt steeds aangepast op het thema. We zorgen voor 
materiaal dat uitdaagt tot spel waarbij volop geschreven, gelezen en gerekend wordt.  
 
Er wordt op drie niveaus instructie gegeven. Ook de goede lezers krijgen instructie op hun 
niveau. Naast lezen is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de leervakken als schrijven en 
rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, creatieve vakken en gym. 
 
Groep 2/3 
In schooljaar 2022/2023 werken we voor de tweede keer met een groep 2/3. Een 
combinatiegroep vanaf groep 3, wordt vaak gemaakt op basis van leerlingaantallen. Welke 
combinatie je dan gaat maken is een onderwijskundige keuze. We hebben eerder 
weloverwogen voor een groep 2/3 gekozen. De ontwikkelingsfasen van de kinderen in groep 2 
en 3 ligt dicht bij elkaar, ze kunnen goed samenwerken en veel van en met elkaar leren. Op 
basis van deze goede ervaringen, werken we ook in dit schooljaar met een 2/3 combinatie.  
 
2.9  Groep 4 t/m 8 
Om onze leerlingen een goede basis mee te geven is er ruim voldoende aandacht voor de 
basisvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast richten we ons op de Vreedzame School, 
wereldoriëntatie en expressie. 
 
De leerkrachten van de midden- en bovenbouw bieden de leerstof van de vakken taal, 
begrijpend- en technisch lezen, spelling en rekenen in eerste instantie klassikaal aan. Ze 
houden hierbij rekening met de verschillen in onderwijsbehoefte van de kinderen. Sommige 
kinderen hebben meer of juist minder uitleg nodig dan anderen Ook bij de 
verwerkingsopdrachten wordt rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling en 
vaardigheden. Een deel van de verwerking van rekenen gebeurt digitaal.  
 
Aan de hand van toetsen en observaties volgen de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling 
van de kinderen. 
 
In groep 4 wordt ook thematisch gewerkt. De thema’s van de methode Staal (taal en spelling) 
worden hiervoor gebruikt. In deze themahoek kunnen de kinderen spelend leren. Ook de 
leerlingen van groep 4 spelen en leren in het speel- leerhuisje in de hal (zie 2.8).  
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In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Blink. Daarmee bieden we de zaakvakken 
geïntegreerd aan. Aan een thema van Blink  wordt vaak zo’n 6 weken gewerkt. Eerst worden  
 

de kinderen nieuwsgierig gemaakt, vervolgens krijgen ze informatie aangeboden over het 
onderwerp en tot slot gaan ze zelf een onderzoeksvraag bedenken en beantwoorden. De 
resultaten van hun onderzoek, vaak in groepjes uitgewerkt, worden gepresenteerd. Soms aan 
de eigen groep, vaak ook aan andere klassen of de ouders.  
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“Wij stellen hoge 
eisen aan onze 
kwaliteit” 
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3.  ZO ZORGEN WIJ VOOR ONZE LEERLINGEN 
 
 
Op de Stefanusschool proberen wij uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Zorg is een 
breed begrip. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een kort of lang durend leerprobleem, 
opvallend gedrag of een ontwikkelingsvoorsprong. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
is omschreven wat voor ons een zorgleerling is.  
 
Het signaleren van deze zorg gebeurt in eerste instantie door de leerkrachten. De leerkracht 
bespreekt deze zorgen met ouders en intern begeleider. De intern begeleider (IB-er) is 
verantwoordelijk voor de zorg in algemene zin op school. Voor ouders is de leerkracht het 
aanspreekpunt als er zorgen zijn. De leerkracht betrekt, indien nodig, de IB-er. 
 
3.1 Kwaliteitszorg 
Wij werken planmatig en systematisch aan het bieden van ondersteuning aan onze leerlingen. 
Dat doen we vanuit het handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW). 
Daarbij past een positieve houding naar kinderen.  
 
Op de Stefanus kijken we niet naar de problemen, maar naar de mogelijkheden en stellen ons 
daarbij de voortdurend de vraag: “Wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, op 
deze school, met deze ouders nodig?” Daar passen we ons aanbod op aan. 
 
Leerkrachten stellen groepsanalyses op. Hierin beschrijven we: de onderwijsbehoeften, de 
aanpak van het lesaanbod op verschillende niveaus en de doelen. Deze plannen maken we 
voor rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en de sociaal- emotionele 
ontwikkeling.  
De groepsanalyse wordt drie keer per jaar besproken met de teamleider onderwijs en de  
IB-er. Deze analyse wordt in deze gesprekken steeds geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Leerkrachten hebben twee keer per jaar een bespreking met de IB-er over de voortgang van 
de zorgleerlingen in de groep. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften van de leerling in 
kaart gebracht. De IB-er houdt de voortgang bij in een zorgoverzicht en zet passende acties 
in gang, in samenwerking met de ondersteuners. 
 
3.2  Passend onderwijs 
De kern van passend onderwijs is dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft om zo 
thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.  
Uitgangspunt is dat passend onderwijs vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de 
eigen school gebeurt. Passend onderwijs staat voor maatwerk.  
 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op onze school. Leerkrachten kunnen, in 
samenwerking met ondersteuners, de meeste kinderen bieden wat ze nodig hebben. Pas als 
de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, 
zoeken we (altijd in samenspraak met de ouders) een meer passende vorm van speciaal 
(basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via het 
samenwerkingsverband BePO afgegeven wordt. In een samenwerkingsverband werken 
verschillende besturen samen om de zorg op hun scholen goed te organiseren.   
  
In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we onze (on)mogelijkheden op het gebied 
van zorg omschreven. 
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3.3  Zorgniveaus 
Ons onderwijs is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan 
ontwikkelen en daarbij minimaal de 1F doelen van het basisonderwijs behaald. We streven 
ernaar dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen binnen hun eigen ontwikkelingslijnen.  
We onderscheiden 5 niveaus van onderwijs en ondersteuning: 

I  Regulier aanbod  
Het reguliere aanbod  is het programma dat aansluit op de kerndoelen voor het 
basisonderwijs. Het omvat het leerstofaanbod, de didactische aanpak, de pedagogische 
aanpak, het klassenmanagement en het schoolklimaat dat wij voor de leerlingen verzorgen, 
inclusief de ondersteuning die daarbij hoort. De leerkracht biedt onderwijs op maat, gebruik 
makend van de mogelijkheden die reguliere middelen, methodieken en activiteiten bieden. Op 
dit niveau kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de leerkracht aangepaste instructie geeft in de klas. 
Dit kan verlengde instructie zijn of juist verkorte (of geen) instructie. Ouders worden tijdens 
de reguliere oudergesprekken door de leerkracht op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen.  

II   Interne zorg  
De leerkracht geeft aangepaste instructie aan de leerling (verlengde instructie of verkorte (of 
geen) instructie). De IB-er is op de hoogte. Er wordt daarnaast ook buiten de groep lichte 
ondersteuning gegeven door een leerkracht, onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. In 
sommige gevallen wordt de schoolconsulent van het samenwerkingsverband (BePo) 
betrokken bij de leerling, bijvoorbeeld voor een adviesgesprek of een observatie. Ouders 
worden tijdens de reguliere oudergesprekken door de leerkracht op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen. 

III (Ook) externe zorg  
Op dit niveau is de IB-er betrokken. De leerling wordt besproken in het interne ZAT-team (= 
Zorg Advies Team, IB &Teamleider onderwijs). In sommige gevallen wordt de schoolconsulent 
betrokken om handelingsadviezen te geven. Er is op dit niveau een externe specialist 
betrokken bij de ondersteuning van de leerling. Dit kan op school(tijd) of buiten school(tijd) 
plaatsvinden. Het kan zijn dat er ook sprake is van aangepaste instructie in de groep en/of 
lichte ondersteuning door een leerkracht, onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner 
buiten de groep. Maar dit is soms ook niet het geval. Ouders worden tijdens de reguliere 
oudergesprekken op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Er is op dit niveau op 
sommige momenten ook sprake van direct contact tussen ouders en IB, altijd met de 
leerkracht daarbij betrokken en als eerste aanspreekpunt.  

IV   Zorgarrangement  
Als structurele extra hulp in de groep en buiten de groep niet afdoende werkt dan zal de 
zorgzwaarte opgeschaald worden. We vragen dan voor de leerling een passend arrangement 
aan bij het schoolbestuur. In dit geval wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. 
Een ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt als een leerling voor een bepaald vak (of 
meerdere vakken) een achterstand of voorsprong groter dan 10 maanden heeft. Hierbij is er 
onderscheid tussen een achterstand/voorsprong die op te lossen is met de reguliere 
ondersteuning en een achterstand/voorsprong waar we meer middelen of expertise voor in 
moeten zetten. De IB-er is intensiever betrokken bij de ontwikkeling van deze leerlingen. 
Ouders communiceren met zowel leerkracht als IB, deze communicatie is altijd transparant 
voor alle betrokkenen. De leerling wordt, naast het interne ZAT-team (IB& teamleider) soms 
ook besproken in het externe ZAT-team (= Zorg Advies Team, IB & GGD & schoolconsulent & 
wijkteam) 
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IV   Verwijzing naar s(b)o  
Een zeer kleine groep kinderen heeft te maken met een complexe pedagogische en/of 
onderwijskundige problematiek. Daarom is tijdelijke of langdurige plaatsing op een school 
voor gespecialiseerd basisonderwijs de aangewezen onderwijsplek voor deze kinderen. Ook 
bij deze kinderen is het ontwikkelingsperspectief (OPP) leidend voor de vorm en intensiteit 
van de onderwijsondersteuning. Als het ingezette arrangement onvoldoende effect sorteert, 
is de grens van de school bereikt. De onderwijsbehoeften van de leerling overstijgen wat 
school kan bieden. Voor de leerling wordt een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd. 
Indien deze wordt afgegeven, zal de leerling worden geplaatst op een school voor S(B)O.  

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden de verschillende zorgniveaus en mogelijke 
arrangementen uitgebreider toegelicht. 

3.4  Ondersteuningsstructuur 
Een schooljaar delen we in drie ondersteuningsperiodes van ongeveer 12 weken in (afhankelijk 
van de duur van het schooljaar). In de week voor elke nieuwe periode vindt overleg tussen 
ondersteuners en de IB-er plaats, waarin de zorgleerlingen worden besproken en het rooster 
voor die periode wordt gemaakt. Het kan individuele ondersteuning betreffen, of 
ondersteuning in een groepje. De frequentie en de duur van de ondersteuning is afhankelijk 
van de doelen en de aanpak uit het handelingsplan van de leerling. Er zijn ook leerlingen die 
geen handelingsplan hebben maar toch ondersteuning krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer een (groepje) leerling(en) tijdelijk wat extra aandacht nodig heeft op een specifiek 
gebied. De ondersteuning vindt op school plaats, onder schooltijd. In principe vindt er binnen 
een ondersteuningsperiode geen wisseling plaats, er worden geen leerlingen tussentijds 
bijgevoegd.   

Aan het begin van de eerste ondersteuningsperiode in een schooljaar gaat er een brief mee 
naar ouders van zorgleerlingen, waarin staat welke ondersteuning een leerling gaat 
ontvangen. Gedurende de rest van het jaar gaat er enkel een brief mee naar ouders wiens 
kind voor het eerst start met ondersteuning of wanneer er een grote wijziging in de inhoud 
van de ondersteuning plaats gaat vinden.  

3.5  Begaafde leerlingen 
In schooljaar 2021-2022 was de Stefanusschool pilot school voor het BePo project ‘Betuws 
Begaafd’. Doel van dit project was om het onderwijs voor deze doelgroep te verbeteren. Dit 
heeft geresulteerd in  nieuw beleid rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen op school.  Het  
team is getraind door twee specialisten vanuit BePo en SKOR. Er zijn  nieuwe materialen voor 
deze doelgroep aangeschaft worden en er is een aanbod voor deze leerlingen opgezet.  Er zijn 
criteria opgesteld voor deelname aan dit aanbod. Hierbij speelt het signaleringsinstrument 
DHH protocol een rol. Dit aanbod wordt uitgevoerd door een leerkracht met expertise op dit 
vlak. Er is een MHB coördinator bij ons op school.  
 
Het doel van het aanbod is om leerlingen verbreding te bieden waardoor ze vaardigheden 
ontwikkelen die zij tijdens het reguliere aanbod in de klas niet opdoen. Dit gebeurt onder 
andere door projectwerk. Hierbij is de inhoud van de projecten niet het doel, maar ligt de 
focus onder andere op leren leren, fouten durven maken, doorzetten en reflecteren. In het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) is meer te lezen over het onderwijs aan deze doelgroep op 
de Stefanusschool.  
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3.6  Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem volgt de ontwikkeling (zowel de cognitie als het welbevinden) van de 
leerlingen. Van alle leerlingen wordt een digitaal leerlingdossier (ParnasSys) bijgehouden. 
Daarin worden, naast algemene gegevens, verslagen van gesprekken met ouders, toetsen, en 
rapporten opgenomen. Ook eventuele handelingsplannen en onderzoeken worden hierin 
opgeslagen. 
 
Met methodetoetsen en observaties volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Daarnaast maken we gebruik van methodeonafhankelijke toetsen van het Cito. We nemen  
toetsen af voor technisch lezen (DMT en AVI), begrijpend lezen, (werkwoord)spelling en 
rekenen. Ook volgen we de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit doen we door middel van de 
veiligheidsthermometer van de Vreedzame School en SCOL (Sociale Competentie Observatie 
Lijst). De leerlingen van groep 8 maken de eindtoets van Route 8. Voor de kleuters gebruiken 
we het leerlingvolgsysteem ‘Kijk!’.  
 
3.7  Informatie over de ontwikkeling 
School en ouders hebben elkaar nodig om het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. 
Als school betrekken wij de ouders als partners en ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling 
van hun kind op school. We vinden het erg belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd bent 
over hoe het gaat met uw kind op school. Dat doen we met oudergesprekken en rapporten.  
 

• Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond.  
• Aan het begin van het schooljaar, september, is er een algemene informatieavond.  
• Rond de herfstvakantie worden de startgesprekken gehouden. Hierin wordt 

besproken hoe het met het kind gaat op school en thuis. Zit het kind lekker in zijn/haar 
vel, is het gewend op school, wat heeft het kind nodig? We zien graag alle ouders 
tijdens deze gesprekken.  

• In januari/februari vinden de gesprekken rond het eerste rapport plaats. Ook deze 
gesprekken voeren we met alle ouders. 

• In juli krijgen de kinderen hun tweede rapport mee. Als er vragen of zorgen zijn 
worden hiervoor gesprekken ingepland. Gaat alles goed, dan is dit niet nodig.  

 
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport. In het rapport staan de vorderingen bij de 
verschillende vakken en leest u ook over gedrag, inzet en werkhouding. Groep 1 krijgt een 
map met werkjes. Als uw kind in groep 1 een paar weken op school zit neemt de leerkracht 
contact met u op over het welbevinden van uw kind, soms valt dit samen met de al geplande 
oudergesprekken.  
 
Tijdens het rapportgesprek wordt het rapport met u doorgenomen. Vanaf groep 5 worden de 
leerlingen bij al deze gesprekken uitgenodigd. Het gaat immers over hen. De kinderen krijgen 
vanaf groep 5 ook een doelenboekje. Tijdens de gesprekken bepalen zij waar ze nog wat meer 
over willen leren of wat ze willen verbeteren. Ze schrijven dit op en noteren, met hulp van 
leerkracht en ouders, ook hoe ze dit aan gaan pakken. Dit is een van de manieren waarop we 
kinderen verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces.  
 
Als het nodig is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte 
hebt aan een gesprek, neem dan contact op met de leerkracht.  
 
We willen u vragen niet net vóór aanvang van de les met de leerkracht in gesprek te gaan. Na 
schooltijd maken we graag tijd voor u.  
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3.8  Doubleren 
Doubleren (ook wel zitten blijven genoemd) kan overwogen worden als een kind een grote 
achterstand heeft op leergebied of op het sociaal emotionele vlak. De vraag is dan of het jaar 
overdoen bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Soms is dit het geval.  
 
De mogelijk doublure wordt besproken met de intern begeleider, de leerkracht van het 
huidige jaar, het vorige jaar en het opvolgende jaar. Het besluit wordt altijd genomen in 
overleg met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. 

 
3.9  NPO-gelden 
Net als vorig schooljaar zijn er extra gelden beschikbaar vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs. Dit geld is beschikbaar gesteld naar aanleiding van de achterstanden 
(voorsprongen en behoeften) die zijn ontstaan door het afstandsonderwijs en de COVID-19 
epidemie. Op basis van onze resultaten, gesprekken met het team, de leerlingenraad en de 
MR en overleg met SKOR als bestuur, is een plan opgesteld.  
 
3.10  Opbrengsten en uitstroomgegevens 
Op de Stefanus wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig gevolgd. Dit doen we 
met het Cito leerlingvolgsysteem en voor de kleuters met Kijk!. Hierdoor krijgen we een 
objectief beeld van elke leerling en van de groep. Ook kunnen we hiermee zien hoe de school 
er landelijk gezien voor staat. Alle Cito toetsresultaten worden op groeps- en individueel 
niveau geanalyseerd. Op basis van de resultaten worden vervolgstappen bepaald.  
 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. Op school 
gebruiken wij Route 8. Deze toets is adaptief. De onderwijsinspectie heeft een ondergrens 
bepaald voor deze toets.  
 
De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet 
onderwijs. Het advies dat wij geven is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met uw kind. 
We kijken naar het niveau (op basis van toetsen) en kijken ook naar de leerhouding, 
zelfstandigheid en inzet. Maar ook inzicht, tempo en motivatie nemen we mee in ons 
uiteindelijke advies. De eindtoets is vaak een bevestiging van het oordeel dat we als school 
over het kind hebben. Scoort de leerling op de eindtoets beter dan het advies van de school 
was, dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet.  
 
De schooluitslag geeft ons een beeld van het niveau van de vaardigheden (rekenen, taal en 
informatieverwerking) in verhouding tot het landelijk gemiddelde. De schoolscore kan van 
jaar tot jaar verschillen. Vaak heeft dat te maken met het leerniveau van de leerlingen. Een 
gemiddelde schoolscore zegt lang niet alles over het onderwijsniveau op een school. Heel 
belangrijk is ook te kijken naar de individuele scores van de leerlingen, want die kunnen nogal 
verschillen.  
 
Hieronder ziet u de resultaten van de eindtoetsen van de afgelopen jaren. Route 8 vergelijkt 
de behaalde score met een landelijk gemiddelde. In schooljaar 2019/2020 is er door Covid-19 
geen eindtoets voor groep 8 afgenomen.  
 
  

https://route8.nl/page/Home
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Schooljaar Stefanus gemiddeld toets 

2018/2019 207,5  203  Route 8 
2019/2020 -  -  - 
2020-2021 213  208  Route 8 
2021/2022 214,1  200  Route 8 
 
In de tabel op de volgende pagina ziet u naar welke niveaus onze leerlingen de afgelopen jaren 
zijn uitgestroomd.   
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“Bij ons ben 
je welkom” 
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4.  ORGANISATIE & EXTERNE PARTNERS 
 
 
4.1  Schooltijden 
Wij hanteren het vijf-gelijke-dagen model. Onze leerlingen hebben 5 uur lestijd per dag. Groep 
1 is vrij op woensdag. Zij maken 20 uur per week. De overige groepen gaan 25 uur per week 
naar school.  
 
We berekenen elk jaar hoeveel lesuren de kinderen maken en houden bij of ze in 8 schooljaar 
het minimum aantal verplichte lesuren van 7520 uren behalen. De MR houdt hier mede 
toezicht op.  
 
Voor- en na schooltijd kunnen kinderen op het scholeneiland naar de VSO en BSO van Kaka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2  Vakanties, vrije dagen, studiedagen 
Wat betreft onze schoolvakanties, volgen wij het rooster zoals vastgesteld is voor de regio 
midden-Nederland.  
 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 
Goede Vrij 

27 februari t/m 3 maart 2023 
7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 
Studiedagen en studiemiddagen  
Studiedagen (of middagen) zijn bedoeld voor de professionalisering van het team. Op een 
studiedag zijn de leerlingen de hele dag vrij of de middag vanaf 12.00 uur Bij de planning van 
de studiedagen houden we rekening met het aantal uren dat kinderen onderwijs moeten 
volgen. Deze middagen zijn met instemming van de MR-oudergeleding vastgesteld. 
 
Studiemomenten zijn belangrijk voor ons. We hebben die dagen nodig om nog beter onderwijs 
te maken met elkaar. Dat komt ten goede aan onze leerlingen. De planning is als volgt: 

1. Maandag 31 oktober 2022 
2. Woensdagmiddag, 18 januari 2023 
3. Donderdag, 6 april 2023 

4. Dinsdagmiddag, 16 mei 2023 
5. Vrijdagmiddag, 23 juni 2023 

 
 
 

Schooltijden 
Maandag 08.30 – 14.00 uur  
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur 
Woensdag 08.30 – 14.00 uur, groep 1 vrij 
Donderdag 08.30 – 14.00 uur  
Vrijdag 08.30 – 14.00 uur 
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4.3  Het team van de Stefanusschool 
Het team bestaat uit gedreven, bevoegde leerkrachten en leerkrachtondersteuners. Op de 
laatste bladzijde van deze schoolgids vindt u alle namen en taken.  
 
Voor de zorg op schoolniveau is de intern begeleiders verantwoordelijk, Winnie Broekmans. 
Een administratief medewerker biedt ondersteuning op administratief gebied. 
 
De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van de directeur, Linda van der Wielen. Zij 
wordt hierbij ondersteund door de teamleider personeel & organisatie, Annelieke van der 
Lugt. Samen vormen ze het MT. De directeur heeft ook de rol van teamleider onderwijs. 
 
Wij nemen vaak stagiaires aan. We vinden het belangrijk dat zij de kans krijgen dit mooie 
beroep te leren. We vinden het belangrijk dat ons team zich blijft ontwikkelen. Dat doen we 
door scholing op teamniveau en door individuele scholing. We zijn en voelen ons gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
4.4  Vervanging leerkrachten 
Bij ziekte of verlof worden leerkrachten vervangen. SKOR is aangesloten bij IPPON, een 
vervangingspool. Het is ook mogelijk dat een parttime collega de afwezige leerkracht 
vervangt.  
 
Op piekmomenten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval kan 
een groep verdeeld worden over andere groepen. Dat kan maximaal één dag duren. Is er dan 
nog geen vervanger beschikbaar, dan kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven. 
Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat het kind de volgende dag niet op school 
kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan bekijken we per 
situatie wat de beste oplossing is.  
 
4.5  Betrokkenheid van ouders  
We hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Daarom vinden we het belangrijk dat we u 
goed informeren over en waar het kan betrekken bij:  

• de zorg voor en het onderwijs aan uw kind, hierover leest u meer in hoofdstuk 3, 
• de gang van zaken in de school, afspraken, activiteiten, beleid, 
• wat er gebeurt in de klassen, wat leren de kinderen, welke activiteiten doen ze, 
• hulp bij activiteiten voor de kinderen, 
• onze oudervereniging, 
• onze medezeggenschapsraad. 

 
4.6  Zo informeren we u 

• Op vrijdag om de week ontvangen alle ouders de Nieuwsflits. Hierin wordt vooral 
informatie gegeven voor de hele school. Als het nodig is ontvangt u een extra 
Nieuwsflits, dit gebeurt dan ook op de vrijdag.  

• Via Parro ontvangt u minimaal twee keer per week informatie over de klas.  
• Na elke vakantie is er een inloop. U kunt de klas van uw kind dan zien en zijn/haar 

schriften/werkjes bekijken. De inloopmomenten staan op de schoolkalender. We 
hopen dat de inloop dit schooljaar weer door kan gaan.  

• Via de Nieuwsflits, Parro of de klassenouders vragen we u te helpen bij activiteiten in 
de klas of school.  

 
Wij rekenen erop dat ouders/verzorgers ten behoeve van hun kind, de informatie lezen. 

 
 

mailto:winnie.broekmans@skor-scholen.nl
mailto:linda.vanderwielen@skor-scholen.nl
mailto:annelieke.vanderlugt@skor-scholen.nl
mailto:annelieke.vanderlugt@skor-scholen.nl
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4.7  Oudervereniging (OV) 
Alle ouders van leerlingen van de Stefanus zijn automatisch lid van de oudervereniging (OV). 
De OV helpt het team door (samen met hen) allerlei activiteiten te organiseren. U kunt hierbij 
denken, aan Sinterklaas, de vastenactie, de Kinderboekenweek of de sportdag.  
 
Op onze website leest u onder het kopje oudervereniging wie er in de OV zitten. U kunt hen 
mailen op dit e-mailadres: ovstefanus@skor-scholen.nl.  
 
Ouderbijdrage 
In deze periode van hoge inflatie en financiële onzekerheid voor veel gezinnen, heeft SKOR 
besloten om dit schooljaar (2022-2023) de ouderbijdrage voor haar rekening te nemen. Dat 
betekent dat onze ouders dit jaar géén ouder bijdrage aan de OV betalen.  
 
Eerdere schooljaren vroegen wij ouders bijdrage voor de activiteiten die de oudervereniging 
organiseert (bijvoorbeeld een ontbijt op school, sinterklaascadeautje of wat lekkers bij een 
viering) en voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp. Dit kwam neer op een bijdrage  
van 30 euro in groep 1/2,  47,50 euro voor groep 3 t/m 7 en 95 euro voor groep 8.  
 
4.8  Medezeggenschapsraad (MR) 
Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht en past in een democratische structuur. 
Binnen onze school is er dan ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een ouder-
geleding en een personeelsgeleding. 
 
De MR heeft vaak een adviserende, maar ook regelmatig een beslissende rol bij beleidszaken. 
Bij hun besluiten houdt de MR rekening met de belangen van leerlingen, ouders en 
leerkrachten. 
 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar voor betrokkenen van onze school. 
Soms kan de MR besluiten dat een deel van de agenda in besloten kring besproken wordt.  
De MR heeft de plicht om haar agenda’s en notulen openbaar te maken. U kunt deze altijd 
opvragen. Daarnaast heeft de MR een plicht tot geheimhouding over alle vertrouwelijke 
verstrekte gegevens en informatie. 
 
De namen van onze MR-leden en de vergaderdata vindt u op onze website. U kunt de MR 
mailen op dit e-mailadres: mr@stefanusschool.nl. 
 
4.9  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Voor het bestuur van SKOR is de GMR de gesprekspartner. De GMR heeft als doelstelling 
zoveel mogelijk bij het ontstaan van het beleid betrokken te zijn. De GMR bestaat uit ouders 
en personeelsleden van de stichting. Alle GMR-leden zijn contactpersoon voor één school 
binnen SKOR, zodat inbreng van alle scholen geborgd is. De GMR is bereikbaar via het  
e-mailadres: gmr@skor-scholen.nl. 
 
4.10 (Klacht)contactpersoon 
Het team van de Stefanusschool doet haar uiterste best de gang van zaken op school goed te 
laten verlopen. Natuurlijk kan er toch altijd iets gebeuren waar u minder tevreden of zelfs 
zeer ontevreden over bent. Ons uitgangspunt is dat we de ontevredenheid of klacht samen op 
te lossen.  
 
Gaat het om het onderwijs aan uw kind, neemt u dan eerst contact op met de leerkracht. 
Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen of heeft een klacht over het beleid van de 
school, dan kunt u naar de schoolleiding.  
 

mailto:ovstefanus@skor-scholen.nl
mailto:mr@stefanusschool.nl
mailto:gmr@skor-scholen.nl
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Mocht u ondanks alle inspanningen nog niet tevreden zijn of het gevoel hebben niet terecht te 
kunnen bij de leerkracht of schoolleiding, dan kunt naar de (klacht)contactpersonen van 
school:  

• Evalien Kuipers (team), evalien.kuipers@skor-scholen.nl 
• Manja Matthijsse (ouder), mdmatthijsse@hotmail.com 

 
De (klacht)contactpersonen kunnen bemiddelen en/of begeleiden. Zij zullen het probleem niet 
oplossen, maar verwijzen naar de juiste mensen. Het doel is klachten zoveel mogelijk op te 
lossen in de school. Lukt dit niet dan zal de (klacht)contactpersoon naar een externe instantie 
verwijzen. 
 
Voor het volledige protocol verwijzen we naar het SKOR-beleid (klacht)contactpersonen op 
onze website.  
 
4.11 Voor- en naschoolse opvang 
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Drumpt. De opvang is 
gevestigd in het schoolgebouw van het scholeneiland. Aan deze opvang zijn kosten 
verbonden.  
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar hun websites: kaka.nl 
 
4.12 Schoolbibliotheek 
We zijn trots op onze uitgebreide bibliotheek! We vinden het ontzettend belangrijk dat 
kinderen veel en met plezier lezen. We stimuleren dat door hen een enorme hoeveelheid 
gevarieerde boeken aan te bieden. We hebben een groot aantal boeken in ons eigen bezit, 
maar maken ook gebruik van de wisselcollectie van Bibliotheek Rivierenland. 
 
De kinderen kunnen elke week naar de schoolbieb om hun boek te ruilen. De boeken blijven op 
school. De kinderen lezen in elk geval tijdens het kwartier stillezen, waarmee we elke 
schooldag beginnen. 
 
Onze schoolbieb wordt gedraaid door hulpouders. Zij helpen met boeken ruilen, maar zorgen 
er ook voor dat alles netjes en goed georganiseerd blijft.  
 
Daarnaast zijn er ook leerlingen die opgeleid zijn tot bibliotheek assistent. Zij helpen de 
kinderen met het uitkiezen van een nieuw boek. Elk jaar mogen kinderen uit de bovenbouw 
solliciteren naar deze functie. De kinderen die uiteindelijk gekozen worden, krijgen een 
opleiding van onze leescoördinator vanuit Bibliotheek Rivierenland.  
 
Het werken met leerlingen die elkaar helpen past heel mooi binnen onze Vreedzame School, 
waarbij we samen verantwoordelijk zijn en actief burgerschap stimuleren.  
 
4.13 Jeugdgezondheidszorg en logopedie 
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Gelderland Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. 
Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, 
logopedisten en een psycholoog. Zij willen hierover onderstaande informatie met de ouders 
delen.  
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in 
opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en 

https://skorscholen.sharepoint.com/sites/11ED00-000MT/Gedeelde%20documenten/General/Kalender%20-%20Schoolgids/schoolgids/oud/2021-2022/evalien.kuipers@skor-scholen.nl
mailto:mdmatthijsse@hotmail.com
https://skor-scholen.nl/downloads/Klachtenregeling.pdf
http://www.kaka.nl/
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logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van 
leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en 
helpt bij vervolgstappen.  

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar 
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas 
voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. 
Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door 
de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.  

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De 
doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 
bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen 
gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en 
hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is.  
Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen 
gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind 
extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.  
 
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het 
moment dat de uitnodiging is ontvangen. 
 
Liever geen onderzoek? 
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  
 
Mijn Kinddossier 
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  
In Mijn Kinddossier: 

• staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 
• kunnen ouders afspraken bekijken; 
• kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  
• kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 

Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  
In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  
Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 
Meer informatie staat op de website van het RIVM. 
Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 
 
Samenwerking 
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil 
bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we wat 
de juiste hulp is. 
 
 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
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Contact en bereikbaarheid 
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een 
afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 
 

Meer informatie 
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de 

JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van 
kinderen te vinden. 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 
privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te 
besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s 
als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.  

  

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/


27 
 

 

 

 
  “Wij zorgen 
voor een 
goede basis” 
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5.  WAT NOG BELANGRIJK IS OM TE WETEN - ABC 
 
 
5.1  Aanmelden nieuwe leerlingen 
Aanmelden voor de kleutergroepen  
Het is belangrijk om uw kind ruim op tijd aan te melden. Wilt u zeker zijn van een plekje voor 
uw zoon/dochter op onze school, meld hem/haar dan op tweejarige leeftijd al aan.   
  
Voor het aanmelden van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek 
op school. We geven u dan informatie over onze school en laten natuurlijk de school zien. U 
krijgt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen. Als u uiteindelijk voor de Stefanus kiest, 
laat u dit aan ons weten. Bij voldoende ruimte ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u uw 
kind aanmelden.  
  
Zes maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een vragenlijst. Deze ontvangen we 
graag binnen twee weken retour. Indien nodig is er al contact met IB of groepsleerkracht. 
 
Als er geen grote bijzonderheden zijn, neemt de leerkracht zo’n twee maanden voordat uw 
kind vier wordt, contact met uw op. U maakt dan samen een afspraak voor het 
intakegesprek, waarbij u onder andere de vragenlijst bespreekt. Daarnaast spreekt u de 
wenmomenten met elkaar af. Meestal zijn dit zes dagdelen. Hierdoor wordt de overstap voor 
uw kind wat minder spannend.  
 
Wordt uw kind in de laatste weken voor de zomervakantie vier jaar, dan raden wij het aan om 
te starten in het nieuwe schooljaar.  
  
Aanmelden zij-instromers 
Het komt voor dat kinderen halverwege hun schoolloopbaan van basisschool wisselen. Door 
een verhuizing of uit onvrede over de huidige school. Dat noemen we zij-instroom.  
 
Wij volgen dan het overstapprotocol dat de Tielse schoolbesturen hebben opgesteld. Dat 
betekent dat u het aan de directie van uw huidige school laat weten als u graag wil dat uw 
kind naar een andere school gaat.  
 
Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken de wederzijdse verwachtingen. Lijkt onze 
school u geschikt, dan vindt er overleg plaats tussen de directies en/of ib’ers van de scholen. 
Dit doen wij alleen met uw toestemming. Op deze manier bepalen we of wij het onderwijs 
kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Pas als we zeker weten dat een overstap succesvol 
zal zijn, zullen we tot toelating overgaan.  
 
5.2  Afwezig / verlof 
 
Afwezig 
We spreken van afwezigheid bij een bezoek aan de huisarts of tandarts of wanneer uw kind 
ziek is. U kunt u kind daarvoor via Parro afmelden. We vragen u wel met klem om bezoek aan 
tandarts en huisarts als het maar even kan na schooltijd te plannen.  
 
In Parro vindt u deze drie opties: 

• wanneer uw zoon/dochter onverwacht niet op school kan komen i.v.m. ziekte,  
• wanneer uw zoon/dochter naar de huisarts moet,  
• wanneer uw zoon/dochter naar de tandarts moet.  
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Verlof 
Voor alle overige zaken moet u verlof aanvragen via het verlofformulier. Het verlofformulier 
kunt u vragen aan de groepsleerkracht of aan Sabrina Hoegen (onze administratief 
medewerker). U kunt het ook downloaden op onze website. U mag het ingevuld aan uw kind 
meegeven of naar ons mailen.  
 
We vragen u om, indien mogelijk, een kopie van de afspraakkaart of uitnodiging toe te voegen 
aan uw verlofaanvraag.  
 
U moet onder andere verlof aanvragen voor: 

• bezoek aan een specialist, hieronder valt ook de orthodontist; 
• een huwelijk of huwelijksjubileum;  
• een begrafenis. 

 
De schoolleiding beslist of uw verzoek gehonoreerd wordt. De school moet zich houden aan 
de wettelijke regels over verlof en wordt hierop met enige regelmaat door de 
leerplichtambtenaar gecontroleerd. 
 
Volgens de leerplichtwet mogen we geen verlof verlenen voor extra vakantiedagen. 
Leerplichtambtenaren controleren hierop, bijvoorbeeld door een huisbezoek af te leggen. Let 
op: u riskeert echt een boete als u toch ongeoorloofd extra vakantiedagen opneemt.  
 
5.3 Allergieouder 
Wij hebben op school een allergieouder. Haar naam is Sarah Visscher en u kunt haar bereiken 
via sarah.mobach@gmail.com.  
 
We vragen ouders op het inschrijfformulier van onze school om het aan Sarah door te geven 
als hun kind een allergie of intolerantie heeft. Ook dieetwensen kunnen doorgegeven worden.   
 
Als iets wijzigt of als ouders meer specifieke informatie hebben, kunnen ze dit altijd 
doorgeven aan de allergieouder. Zij draagt zorg voor een overzicht en helpt het team ook met 
inkopen.  
 
5.4  Belangenverstrengeling 
SKOR wil belangenverstrengeling voorkomen en een objectieve en onafhankelijke blik 
waarborgen. Daarom stelt SKOR dat externe ondersteuning in de school, niet gegeven mag 
worden door: 

• personeelsleden van de school die een eigen praktijk hebben,  
• ouders met een kind op school met een eigen praktijk.  

 
5.5 Burgerschap 
Actief burgerschap is een onderdeel van de Vreedzame school. Dit ziet u terug in de 
verantwoordelijkheden die de kinderen (kunnen) krijgen in de klas en in de school. Ze denken 
mee als klassenafspraken worden gemaakt. Bovenbouwleerlingen helpen jonge leerlingen 
met lezen. Kinderen kunnen ook mediator of bibliotheekassistent worden. En we hebben ook 
een leerlingenraad op school.  
 
Ook in de methode Blink is aandacht voor burgerschap. De kinderen leren er onder andere 
over de staatsinrichting, diversiteit en het omgaan met het milieu.  
 
In het kader van burgerschap nemen we ook deel aan het project Tiel Schoon en zitten onze 
leerlingen in de Tielse Kinderraad. 
 

mailto:sabrina.hoegen@skor-scholen.nl
mailto:sarah.mobach@gmail.com
https://www.duurzaamrivierenland.nl/zwerfafval/
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5.6  Calamiteitenplan 
Een paar keer per jaar wordt er met alle groepen tegelijk een brandoefening gedaan. De 
kinderen leren om zo veilig en vlot mogelijk de school te verlaten en zich te verzamelen op een 
vaste plek.  
De hoofd BHV-er, Maarten Koolhout, coördineert deze ontruimingsoefeningen en evalueert 
deze met het team. 
 
5.7  Dieren  
Soms zijn kinderen angstig voor dieren of hebben ze een allergie. Dit kan ook voor 
teamleden gelden. Daarom is het niet toegestaan om met dieren in de school en op het 
schoolplein te komen. Dit geldt ook voor honden. Mocht uw kind toch zijn of haar huisdier 
mee willen nemen bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, neem dan contact op met de 
leerkracht. We gaan dan na of er allergieën of angsten zijn bij de kinderen in de klas. 
 
5.8  Fietsen 
Leerlingen die op de fiets komen, zetten hun fiets in de rekken achter de school. De school is 
niet verantwoordelijk voor diefstal of schade. Het is niet toegestaan om te fietsen op het 
schoolplein.  
 
5.9  Foto’s 
Jaarlijks worden er schoolfoto’s door een schoolfotograaf gemaakt. Het kopen van de foto’s 
is geheel vrijblijvend. Zodra uw kind is gestart op onze school, kunt u in de Parro app. In deze 
app kunt u aangeven of uw kind op de schoolfoto mag.   
 
Wij vragen u om met mate foto’s te maken als u bij een activiteit van school aanwezig bent. 
Probeer zo min mogelijk andere kinderen te fotograferen en deel in geen geval foto’s met 
andere kinderen erop met derden of sociale media.   
 
5.10  Gym en zwemmen 
De groepen 1 en 2 gymmen regelmatig in ons speellokaal. De kinderen hebben hiervoor 
gymschoenen nodig. Ze gymmen meestal in hun ondergoed. Soms kiezen ouders ervoor om 
gymkleding mee te geven. Dat kan als de kinderen zichzelf goed kunnen omkleden. 
Groep 3 gymt het eerste deel van het schooljaar ook in deze gymzaal op school. 
 
De groepen 3 t/m 8 gymmen op maandag en woensdag in gymzaal Rauwenhof. De kinderen 
moeten hiervoor gymkleding en gymschoenen meebrengen. Omdat niet alle leerkrachten 
gymbevoegdheid hebben, wordt de gymles soms door een andere leerkracht gegeven. 
De kinderen uit groep 4 krijgen zwemles in zwembad De Waalslag. De school is verplicht om 
gegevens over gedrag en ziekte van de kinderen te melden aan het zwembad. Als u hier 
bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de schoolleiding. Kinderen die niet mee mogen of 
kunnen zwemmen, worden tijdens de zwemles opgevangen in een andere groep op school.  
 
5.11 Hoofdluiscontrole 
De 2e maandag na elke vakantie worden de kinderen door hulpouders gecontroleerd op 
hoofdluis. De ouders volgen hiervoor het protocol van de GGD Rivierenland. Door deze 
regelmatige controle houden we de verspreiding van hoofdluis in de hand. Als er luizen 
worden aangetroffen, worden ouders op de hoogte gesteld. 
 
5.12 Huiswerk 
De kinderen krijgen vanaf groep 6 huiswerk mee om zich voor te bereiden op het voortgezet 
onderwijs. We bouwen dit per jaar verder uit en letten daarbij op de tijd die het werk 
gemiddeld in beslag zal nemen.  

mailto:maarten.koolhout@skor-scholen.nl
https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/scholen/infectieziekten-en-hygiene/leidraad-hoofdluis/
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Begin groep 6 zal het huiswerk maximaal een half uur tijd in nemen. In groep 8 hebben de 
kinderen gemiddeld een uur voor hun huiswerk nodig. Naast het maakwerk krijgen de 
kinderen soms ook leerwerk mee. Dit gebeurt ook al in groep 5.  
 
5.13 Idem Dito  
Al jaren is Idem Dito in Tiel actief. Met leerlingen uit de groepen 7 en 8 wordt er om het jaar 
een musical gemaakt. De deelnemende kinderen missen soms lestijd. Hiervoor moet een 
verlofaanvraag worden ingevuld. De leerkracht geeft werk mee als hij denkt dat dit nodig is.  
Deze musical wordt door de groepen 3 t/m 8 bezocht. Dit gebeurt onder schooltijd.  
De eerst volgende musical vindt plaats in schooljaar 2023/2024. 
 
5.14 Informatie gescheiden ouders  
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht naar gescheiden 
ouders. In het geval dat beiden ouders ouderlijk gezag hebben, betekent dat: 

• de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben 
elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind, (in overleg met de 
directeur kan hiervan worden afgeweken) 

• beide ouders samen welkom zijn bij de afstemmings- en rapportgesprekken, 
• er in Parro maar één afstemmings- of rapportgesprek per kind kan worden ingepland. 

Is het onmogelijk om samen met uw ex-partner te komen en wenst u twee afspraken, 
dan kunt u dit aanvragen bij de leerkracht.  

 
5.15 Inloop  
Voor alle belangstellenden bestaat de mogelijkheid om naar inloopmomenten te komen. 
Kinderen laten ouders dan hun klas zien vertellen over hun werk en bijvoorbeeld tonen hun 
boeken en schriften.  De inloopmomenten zijn ingepland in de weken na een vakantie. Hierbij 
worden de dinsdag en vrijdag en het tijdstip afgewisseld.  U vindt de dagen en tijden op de 
schoolkalender. Deze krijgen alle gezinnen één keer per jaar op papier. De kalender is ook 
digitaal terug te vinden op onze website.  
 
5.16 Kapstokregels 
We hebben vier kapstokregels op school. Deze zijn terug te vinden in alle klassen. De kinderen 
bepalen met elkaar en met de leerkracht welke aanvullende afspraken er nodig zijn. Deze 
worden opgehangen onder de bijpassende schoolregel.  
 
U vindt deze regels terug in iedere klas:  

• Netjes: voor alle spullen zorgen we goed, omdat iedereen ze gebruiken moet 
• Aardig: luister en help elkaar dan staat ook een ander voor jou klaar 
• Veilig: we houden rekening met groot en klein, want onze school moet veilig zijn 
• Rust: rennen in de school is niet nodig hoor, daar hebben we de speelplaats voor 

 
5.17 Kledingvoorschriften 
Zonder voorbeelden te noemen van wat er wel of niet mag op het gebied van kleding, vragen 
we u als ouders om aandacht te hebben voor wat uw kind draagt naar school.  
We willen niet dat kinderen kleding dragen die aanstootgevend kan zijn. Als zich een situatie 
voordoet die hier niet mee in overeenstemming is, beslist uiteindelijk de directie 
In de klas mogen kinderen geen pet/capuchon dragen. 
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5.18 Leerplicht en schoolverzuim 
In de leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind naar school gaat. Als 
een kind verzuimt zonder dat de school daar toestemming voor heeft gegeven, zijn wij 
verplicht dit door te geven bij de leerplichtambtenaar. Ook te laat komen valt onder 
ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit na 10 keer te melden bij de 
leerplichtambtenaar. U kunt het verzuim van uw kind inzien via Ouderportaal. 
  
5.19 Materialen   
Aan het begin van het schooljaar hoort u van de leerkracht of er een klapper of map nodig is 
in de klas. En of er nog andere materialen gewenst zijn.  
 
In de klas worden geen Tipp-Ex of inktwissers gebruikt. Vanaf groep 5 vragen u om uw kind 
een etui mee naar school te geven dat in het laatje past. In groep 3 en 4 worden bakjes op 
tafel gebruikt, de kinderen kunnen hun schrijfspullen dan makkelijker vinden. Dit bakje leent 
uw kind van school. 
 
Schrijfmateriaal 
In groep 1 en 2 gebruiken de kinderen een driekantige potloden. Hiermee leren ze de goede 
pengreep aan. In groep 3 schrijven de kinderen met een driekantig grijs potlood. In de loop 
van het stappen ze over van driekantige naar gewone kleurpotloden.   
 
Begin groep 4 schrijven de kinderen nog steeds met het driekantige grijze potlood. 
Halverwege het schooljaar stappen ze over naar de Reinders rollerpen. Deze pen heeft ook 
een driekantige greep en wordt door school verstrekt. Ze moeten hiermee schrijven tot en 
met groep 8. Als het nodig/wenselijk  is, kan er in  overleg met de intern begeleider voor een 
ander pen worden gekozen.  
 
Als de Reinders rollerpen door slordig of onvoorzichtig gebruik stuk gaat, vragen we u een 
vergoeding van 5 euro voor de vervanging. De pen is op school verkrijgbaar.  
 
5.20 Medicijnen en medische handelingen  
Het kan voorkomen dat uw kind op school medicijnen moet innemen. Bijvoorbeeld medicatie 
bij ADHD, een inhalator bij astma of antibiotica. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de  
 
 
ouders noodzakelijk. Een formulier is bij de directie of via onze website verkrijgbaar: 
‘Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek’.  
 
Medische handelingen (bijvoorbeeld: het toedienen van insuline) kunnen slechts in zeer 
uitzonderlijke situaties en pas na goedkeuring van de directie op school worden verricht. Ook 
hier geven de ouders vooraf schriftelijk toestemming. We werken met het ‘protocol 
medicijnverstrekking en medisch handelen’ van de GGD. U kunt dit op school inzien.  
 
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u ook met deze handelwijze 
akkoord te gaan. 
  

https://www.tiel.nl/leerplicht
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5.21 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe 
we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Alle medewerkers van de Stefanus hebben hiervoor scholing gevolgd en herhalen deze elke 
twee jaar.  
 
De aandachts-functionaris (AF) coördineert de signalering, verwijzing en zorg rondom het 
kind en gezin. Onze AF is Doortje de Rooij. 
 
5.22 Mobiele telefoons 
Er mag geen gebruik woorden gemaakt van de mobiele telefoon op school, op het plein en in 
de gymzaal. Op verzoek of in overleg met de leerkracht, mag de telefoon op sommige 
momenten gebruikt worden. Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid.  
 
5.23 Zorg voor de juiste telefoonnummers 
Een kind kan natuurlijk tijdens schooltijd ziek worden of gewond raken. In dat geval proberen 
we de ouders van het kind te bereiken. Het is belangrijk dat uw juiste telefoonnummer bij ons 
bekend is. U kunt dit zelf controleren en wijzigen in de Parro-app.  
 
5.24 Pauzesnack & lunch 
Om 10.00 uur eten de kinderen fruit of groente. Alleen op dinsdag is het ‘koekdag’ en mag er 
koek meegegeven worden.  
 
Rond 12.00 uur wordt er in de klassen geluncht. De kinderen nemen hun eigen eten en 
drinken mee. We gaan er van uit, dat u als ouders een gezonde lunch meegeeft. 
 
5.25 Privacy en AVG 
Als school zijn wij juridisch verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle 
persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de AVG-wet. De uitwerking van de wet is vastgelegd 
in het beleid van de school en in een aantal documenten, waaronder een privacyverklaring.  
 
Als uw kind start op onze school, krijgt u toegang tot de Parro-app. Hier kunt u wel/geen 
toestemming geven voor:  
1. Beeldmateriaal delen op website, Parro, de Nieuwsflits, sociale media, de krant en de 

schoolgids;  
2. Het maken van de schoolfoto’s;  
3. Het maken van een foto en video en deze zonder persoonlijke gegevens delen met de 

opleidingsschool of opleidingsgroep i.v.m. studieopdrachten van studenten;  
4. Deelname aan externe onderzoeken: gebruik van geanonimiseerde gegevens van uw kind 

voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoek, CBS en universiteiten. 
 

U kunt dit te allen tijde op verzoek wijzigen. Daarnaast attenderen we u jaarlijks aan het begin 
van het schooljaar op het mogelijk wijzigen van uw AVG-voorkeuren. 
 
De gegevens van uw kind(eren) die in onze digitale systemen staan, zijn juist beschermd. 
SKOR heeft hiervoor met alle partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten.  
 
Het dossier van uw kind wordt nooit zonder uw toestemming aan anderen beschikbaar 
gesteld en wordt vernietigd als uw kind vijf jaar van school is.  
  

mailto:doortje.derooij@skor-scholen.nl
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5.26  Rookvrij schoolplein 
Onderwijsinstellingen moeten sinds 1 augustus 2020 een rookverbod op hun terrein instellen, 
aanduiden en handhaven. Ons schoolterrein is vanaf dat moment volledig rookvrij. Dat 
betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. Door een 
rookvrij schoolterrein dragen we bij aan een samenleving waar jongeren niet meer verleid 
worden tot roken. U vindt de borden van ‘Rookvrije Generatie’ bij de toegangshekken van 
onze school.  
 
5.27 Schoolverzekering 
Er is sprake van een schoolverzekering. Voor alle leerlingen heeft stichting SKOR een 
collectieve ongevallen- en WA-verzekering afgesloten. De verzekering dekt geen schade aan 
kleding, brillen of apparatuur. 
 
Alle ouders in Nederland behoren zelf een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor hun 
kinderen. Dat houdt in dat zij verzekerd zijn voor schade die hun kind veroorzaakt, waar dit 
ook is. Dus ouders blijven, ook al zijn de kinderen op school, aansprakelijk.  
 
5.28 Schorsing en verwijdering 
Dit zijn maatregelen die we niet graag treffen. Heel soms zijn ze noodzakelijk, omdat de 
veiligheid van een leerling zelf of anderen in het geding komt. Een geschorst kind mag tijdelijk 
geen lessen volgen en mag niet naar school komen. Een schorsing wordt opgelegd door de 
directeur bestuurder en kan maximaal vijf schooldagen duren.  
 
Een school kan een kind om verschillende redenen verwijderen. Het kan zijn dat een leerling 
zich voortdurend agressief gedraagt of als er ernstige ruzies zijn, waarbij ook ouders 
betrokken zijn.  
 
De directeur bestuurder van SKOR beslist over verwijdering van een leerling en mag pas tot 
verwijdering overgaan als het een nieuwe school gevonden heeft. 
 
Bent u het als ouder niet eens met de schorsing of verwijdering dan kunt u bezwaar maken bij 
de directeur bestuurder . Als dat niet het gewenste resultaat oplevert naar de civiele rechter 
stappen.  
 
5.29 Sociale media 
Voor afspraken rondom sociale media (o.a. Facebook, Twitter en WhatsApp) verwijzen we u 
naar het Protocol Sociale Media. Dit is opgenomen in het Sociaal Veiligheidsplan van onze 
school. U vindt dit op onze website.  
 
5.30 Tropenrooster en ijsvrij 
Wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn dat lesgeven of naar school komen niet 
verantwoord is, kan een tropenrooster of zelfs ijsvrij een uitkomst zijn. In die gevallen zullen 
we ouders altijd tijdig informeren over de maatregelen.  
 
5.31 Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, is het een aardige gewoonte om op de verjaardag te trakteren. Wilt u 
ervoor zorgen dat het een aardigheidje blijft en bij voorkeur gezond? 
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5.32 Vervoer van leerlingen onder schooltijd 
Soms worden kinderen onder schooltijd vervoerd in een auto van een ouder of leerkracht. 
Bijvoorbeeld tijdens een excursie. De kinderen moeten in een driepuntsgordel op de 
achterbank zitten.  
 
Wij proberen kinderen kleiner dan 1.35 meter altijd in en kinderzitje of op ene stoelverhoger te 
laten zitten als zij ergens heen gaan. Hiervoor vragen we de ouders hun zitje/stoelverhoger 
uitte lenen. Zorg dat uw naam of di van uw kind er dan duidelijk op staat.  
 
Kinderen vanaf drie jaar mogen wettelijk ook enkel n de driepuntsgordel vervoert worden. De 
wet geeft aan dat dit mag bij vervoer op door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. 
Het kind moet dan wel op de achterbank zitten en het mag enkel bij korte afstanden van maal 
50 km. 
 
5.33 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te 
voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een 
slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op 
achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Wij zijn geen 
VVE-school 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve
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6.  ONZE AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP     
       HOOFDLIJNEN 
 
 
Alle scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan 
helpt om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn.  
 
Ook de Stefanusschool heeft een schoolplan geschreven voor de periode 2019-2023. Hierin 
hebben we ons onderwijsbeleid beschreven. Ook de plannen die we hebben om ons onderwijs 
te verbeteren en te vernieuwen zijn in dit schoolplan beschreven. Naast het vierjaarlijkse 
schoolplan wordt er ieder jaar een onderwijskundig jaarplan opgesteld en geëvalueerd.  
 
Het schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarmee wij als school intern en extern aangeven 
waar wij staan en wat we in de komende periode van vier jaar op verschillende terreinen 
nastreven. 
 
In het schoolplan zijn de hoofddoelstellingen van het strategisch beleidsplan van SKOR op 
schoolniveau uitgewerkt. Met het schoolplan voldoen we aan de eisen vanuit inspectie van 
onderwijs en het wettelijk kader. In ons schoolplan is een vierjaren planning gemaakt. Dit 
schooljaar hebben wij onderstaande speerpunten.  
 
1. Technisch lezen, invoering nieuwe leesmethode en leerlijn groep 4 t/m 8. 
2. Rekenen; rekenmethode Getal en Ruimte Junior borgen. 
3. Voortzetten Blink! en het beredeneerd aanbod. 
4. Bewegend leren een plek geven binnen ons onderwijs. 
5. EDI : Expliciete Directe Instructie toepassen tijdens de lessen.  
 
Overige aandachtspunten zijn:   
1. Eigenaarschap leerlingen. 
2. Begrijpend lezen. 
3. MHB, Meer- en Hoogbegaafdheid beleid borgen. 
4. Visie op cultuur ontwikkelen.  
5. Gebruik maken van elkaars talenten. 
 
Ons volledige schoolplan is bekend bij de inspectie van het onderwijs.  
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7. ONS TEAM 
 
Hieronder ziet u alle namen van onze teamleden op alfabetische volgorde met hun functie en 
eventueel hun extra taken. Op onze website vindt u een foto.  
 

Teamlid Functie/groep Extra taken 

Dayenne van de Geijn groep 1/2a   
Gerrie van Nistelrooij groep 1/2a  

groep 4/5  
Pestcoördinator 

Doortje de Rooij groep 1/2b  Aandachtsfunctionaris* 
Linda Verheul groep 2/3   
Marijke Meijer groep 2/3   
Trea Steenbruggen groep 3  
Marion Rijksen groep 3 ICT-coördinator 
Sharon Oosting groep 4  
Emmie van Kessel groep 4 

meer/hoogbegaafd 
 

Toni van Dinter groep 4/5  
Josien Versteeg groep 5  
Vanessa Garsten groep 5  
Evalien Kuipers groep 6a (klacht)contactpersoon 
Trijntje Jonkhof groep 6b  
Maarten Koolhout groep 7 Veiligheidscoördinator 

ICT-coördinator 
Ine van Middelkoop groep 8  
Marieke van Blitterswijk groep 8  
Amber Baumgartner Leraarondersteuner  
Anne Holtkamp Leraarondersteuner  
Brian Raassens Onderwijsassistent  
Sabrina Hoegen Administratief  (ochtenden) 
Ted Willemsen Ondersteunend (1 uur per dag) 
Winnie Broekmans Intern begeleider   
Annelieke van der Lugt Teamleider  
Linda van der Wielen Directeur   

 
Uitleg van * 
• De teamleider Personeel & Organisatie draagt zorg voor het personeel, de inzet, scholing 

en vervanging. 
• De teamleider Onderwijs richt zich op de kwaliteit van het onderwijs en volgt de 

ontwikkeling van leerlingen leerjaren en groepen met behulp van de groepsanalyse. Dit 
samen met leerkrachten en IB-ers. 

• Het MT bestaat uit de directeur (met taak teamleider Onderwijs) en de teamleider 
Personeel & Organisatie. Samen geven zij de dagelijkse leiding op school.  
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• De aandachtsfunctionaris coördineert de uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

 

 

•  
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