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VOORWOORD 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In goed basisonderwijs wordt een stevig fundament gelegd waarop kinderen vervolgens verder 

kunnen bouwen aan hun ontwikkeling en groei naar volwassenheid. Hiervoor willen we kinderen de 

benodigde vaardigheden leren voor de 21ste eeuw. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de 

competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, 

ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.   

In deze schoolgids kunt u lezen wat u van ons mag verwachten en hoe wij invulling geven aan het 

basisonderwijs en de kwaliteitszorg binnen onze school. 

 

De schoolgids bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat algemene informatie en wordt aangepast zodra dat 

noodzakelijk of wenselijk is. De meest actuele versie van deel 1 is altijd beschikbaar via de website en 

op te vragen bij de directie. Deel 2 omvat praktische informatie en wordt jaarlijks aangepast en 

uitgereikt  in de vorm van ‘de kalender’.  

 

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent en blijft over onze school. Daarom zijn we kritisch naar 

onszelf en luisteren we graag naar wat anderen van onze school vinden. Daarbij volgen we landelijke 

ontwikkelingen op de voet. Mocht u na het lezen van deze schoolgids opmerkingen of vragen hebben, 

dan horen wij dat natuurlijk heel graag van u. 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Namens het team van basisschool Stap voor Stap, 
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1. SCHOOLGEGEVENS 

 

 

Openbare basisschool Stap voor Stap is gelegen aan de Kruisakkers in Elst-Zuid. De ongeveer 250 

leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. De school maakt deel uit van brede school De Kruisakkers. 

Dat betekent dat verschillende concurrerende en aanverwante organisaties de locatie delen en nauw 

samenwerken. Andere deelnemers aan de brede school zijn christelijke basisschool De Ark, 

kinderdagverblijf Kiekeboe, buitenschoolse opvang De Elmobende (Kiekeboe en De Elmobende zijn 

onderdeel van Kinderopvang SKAR) en peuterspeelzaal De Rakkertjes. Nabij de school is het 

wijkcentrum ‘De Kruisakkers’, waar we gebruik maken van de gymzalen.  

 

1.1 Contactgegevens 

Openbare basisschool Stap voor Stap 

Kruisakkers 3 

6662 DV  Elst 

T 0481 – 373 627 

T. 06 – 41572411 

www.stapvoorstapelst.nl 

directie@stapvoorstapelst.nl 

 

Directeur: Berry Bakker  

Coördinator: Hans Veerbeek 

Coördinator: Tanja van Veenendaal 

 

1.2 Bestuur 

Stap voor Stap is onderdeel van de Stichting Samenwerkingsbestuur openbaar en katholiek onderwijs 

Overbetuwe (StisamO). StisamO is verantwoordelijk voor zes basisscholen in de gemeente 

Overbetuwe. Vijf scholen hebben een openbaar karakter, één school heeft een katholieke identiteit. 

De scholen tellen samen ongeveer 1300 leerlingen en 120 medewerkers. Onder het bestuur vallen 

ook; De Esdoorn, De Klimboom, De Okkernoot, Sam-Sam en De Zonnepoort. 

 

De kernwaarden van StisamO komen tot uitdrukking in onze gemeenschappelijke visie en geven 

richting aan de manier waarop we in onze dagelijkse praktijk handelen en aan hoe we op onze scholen 

met elkaar om willen gaan. Onze missie en visie staan omschreven in het Strategisch Beleidsplan van 

StisamO. Dit Strategisch Beleidsplan vormt het kader voor de ontwikkeling van alle StisamO-scholen. 

De directeuren hebben een belangrijke rol in het vertalen van dit plan in de schoolplannen. Er kunnen 

per school verschillen in tempo en prioriteiten zijn, maar de richting die in het Strategisch Beleidsplan 

bepaald wordt is voor alle scholen dezelfde.  
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Kern van de gemeenschappelijke visie is als volgt:  

 

StisamO-scholen zijn kindgericht: 

- Ieder kind is welkom op onze scholen; 

- Wij stimuleren kinderen om initiatieven te nemen, fouten te durven maken en uitdagingen aan te 

  gaan; 

- Ieder kind moet met plezier naar school gaan, zichzelf durven en kunnen zijn. Daarom werken wij 

  aan een positief en veilig leer- en werkklimaat; 

- Er is respect voor verschillen tussen kinderen.  Kinderen leren om vanuit een positieve benadering  

  rekening te houden met elkaar, begrip en aandacht te hebben voor elkaar.  

- Onze leerkrachten bieden onderwijs op maat. De ontwikkeling en de competenties van het 

  individuele kind zijn vertrekpunten. 

- In het onderwijs kijken we specifiek naar de competenties van het individuele kind; 

- School en ouders zien wij als partners in de ontwikkeling van onze leerlingen. Bestuur, directie,  

  personeel en ouders geven in goede onderlinge samenwerking en in een open dialoog met elkaar  

  vorm aan de doelen en inrichting van de scholen. 

 

StisamO-scholen zijn maatschappijgericht:  

- Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met de samenleving en dat zij daarin 

  een eigen plaats innemen. Het inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, goede  

  contacten en samenwerking met de omgeving van de scholen zijn daarin vanzelfsprekend.  

- Wij besteden actief aandacht aan de verscheidenheid in de maatschappij en besteden in ons 

  onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden; 

- Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde 

  wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d. 

- Kinderen, ouders en personeel voelen zich thuis op onze scholen en gaan respectvol met elkaar om. 

- Wij handelen vanuit de code Goed Bestuur en leggen publieke verantwoording af over onze  

  resultaten. 

 

StisamO-scholen werken opbrengstgericht: 

- Ons onderwijs is van een hoge kwaliteit. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen en de 

  opbrengsten van ons onderwijs systematisch. 

- Wij zetten in op goede schoolresultaten. Een belangrijk accent ligt daarbij op taal, rekenen en lezen,  

  maar kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief èn sociaal/emotioneel  

  en fysiek. 

- Wij zoeken altijd naar manieren om het beter te doen. 

- Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons onderwijs. 

- Professionele groei is voor ons uitgangspunt. 

- Onze leerlingen worden op alle gebieden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs. 

 

StisamO-scholen zijn toekomstgericht: 

- Ons onderwijs is vernieuwend, staat goed bekend en kent diverse onderwijsconcepten. 

- Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt. 

- Wij zijn koploper op het gebied van ICT. 

- De organisatie is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren. 
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U kunt hierover meer lezen in het Strategisch Beleidsplan, dat is in te zien via de website van 

StisamO: www.stisamo.nl  

 

StisamO           

Hoenderik 9 

Postbus 210  

6660 AE  Elst  

T 0481 – 353 715 

F 0481 – 350 187 

www.stisamo.nl 

info@stisamo.nl  

 

 
 

Algemeen directeur: Yvonne Smits 
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2. WAAR STAAN WE VOOR? 

 

Stap voor Stap is een openbare basisschool. De school wil een afspiegeling zijn van de multiculturele 

samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen interesse ontwikkelen in het anders zijn dan de 

ander en dat ze de gangbare normen en waarden aanleren. Dit is geïntegreerd in ons totale onderwijs. 

Daarbij hoort een pedagogische aanpak die problemen met en tussen kinderen zoveel mogelijk moet 

voorkomen en hen leert ruzies en conflicten op te lossen. We doen niet alleen ons uiterste best ervoor 

te zorgen dat kinderen zich veilig voelen, maar dat ze zich ook letterlijk in een veilige omgeving 

bevinden. Zo is er veel aandacht voor de veiligheid van ons gebouw, de speeltoestellen en de 

leermaterialen. Kortom: Stap voor Stap is een fijne, veilige school, waar iedereen van harte welkom is, 

ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging.  

 
Meer informatie over onze zorgstructuur rondom gedrag en/of pesten is te vinden in hoofdstuk 5. 
 
 
2.1 Een brede vorming 

Stap voor Stap vindt het belangrijk dat kinderen tijdens de basisschoolperiode breed worden gevormd: 

verstandelijk, creatief en sociaal-emotioneel. Dit is terug te zien in ons aanbod van vakken (zie 

hoofdstuk 3) en de manier waarop we werken.  

 
Kinderen leren goed met elkaar om te gaan. Dit vraagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

individuele aansprakelijkheid, positieve openhouding, flexibel zijn en je kunnen aanpassen. Ze 

ontwikkelen eigenwaarde, maar leren ook dat ze het niet alleen voor het zeggen hebben. We vinden 

het belangrijk dat kinderen leren omgaan met gevoelens: ze leren kennen, herkennen en beheersen. 

We praten over emoties en spelen rollenspelletjes om kinderen te leren zich in gevoelens van anderen 

te verplaatsen en zichzelf te uiten. Alle groepen kunnen gebruik maken van de methode ‘Kinderen en 

hun sociale talenten’, zodat sociale basisvaardigheden worden aangeleerd. Deze methode bestaat uit 

acht thema’s die ieder jaar steeds iets uitgebreider aan bod komen.  

 

Samenwerken en zelfstandig werken gaan bij ons hand in hand. Gezamenlijk een doel halen, elkaar 

aanvullen, inspireren en ondersteunen. We stimuleren samen spelen en vinden het belangrijk dat 

kinderen elkaar (kunnen) helpen. Leerlingen maken ook regelmatig samen een werkstukje of een 

opdracht. Het zelfstandig werken is in de hele school terug te zien. Zo leren kinderen geleidelijk 

zelfstandig hun taken te plannen en te signaleren wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben.  
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2.2 De groepen 

Op onze school willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van een leerling.  

We hanteren daarvoor artikel 8 ‘Wet op het Primair onderwijs’. 

In deze wet staan de volgende uitgangspunten en doelstelling voor het basisonderwijs  

- Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 

  ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de  

  ontwikkeling van de leerlingen.  

- Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling 

  en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van 

  sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

- Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 

  8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen  

 

Om nog beter in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen, werken de groepen 1 t/m 4 met 

‘onderwijs in stappen’. De leerstof van één jaar is verdeeld in twee stappen. Elke stap bestaat uit 20 

weken onderwijs en heeft eigen leerlijnen en doelen. Stap 1 start op twee momenten in het schooljaar: 

in augustus en in februari. Kinderen worden in eerste instantie op basis van hun leeftijd bij een stap 

ingedeeld, maar we kijken ook naar de totale ontwikkeling van het kind. Lopen kinderen voor of achter 

op de omschreven doelen, dan kunnen ze eerder of later aan een volgende stap beginnen, mits de 

meerwaarde daarvan duidelijk is aangetoond.  

 

Als uitgangspunt is de samenstelling van de onderbouwgroepen als volgt: de stappen 1 t/m 3 (jongste 

en middelste kleuters), de stappen 4 en 5 (ook wel onze regenbooggroep genoemd bestaande uit de 

oudste kleuters en de eerste helft van groep 3) en de stappen 6 t/m 9 (de tweede helft van groep 3 en 

groep 4). Echter om het systeem te kunnen waarborgen is de samenstelling van de stappen 6 t/m 9 

flexibel. Starten kinderen in augustus in stap 1, dan gaan zij na stap 8 over na groep 5. Kinderen die in 

februari beginnen in stap 1, doorlopen een negende stap voordat zij naar groep 5 gaan.  

 

Vanaf groep 5 wordt er niet meer met stappen gewerkt, maar volgens leerstofjaarklassensysteem.  

Dat betekent dat leerlingen het grootste deel van de schooldag doorbrengen in een groep met 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd die gemiddeld even ver gevorderd zijn met de leerstof. Binnen 

de jaarklassen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en ontwikkeling.  

Kinderen die in bepaalde vakken een voor- of achterstand hebben ten opzichte van het gemiddelde, 

krijgen aangepaste ondersteuning en/of materialen aangeboden in de vorm van bv. lesboeken en 

computerprogramma’s, een maatje, uiteraard ondersteund door extra ondersteuning van de 

leerkracht. Hierdoor kunnen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken in de groep.  

Als er twee gelijkwaardige groepen van eenzelfde leerjaar zijn werken die hecht samenwerken. 

 

 

- Voorbeeld schema ‘onderwijs in stappen’ 

Het werken met stappen wordt in het onderstaande schema met twee voorbeelden verduidelijkt.  

In het eerste voorbeeld stroomt een kind in augustus 2016 in groep 1 in. In het tweede voorbeeld 

stroomt een kind in februari 2017 in groep 1 in. Voor beide situaties is aangegeven op welke 

momenten de reguliere doorstroom naar een andere stap en/of groep plaatsvindt.  
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Groep Instroom in augustus 2016 Instroom in februari 2017 

1 Stap 1 Augustus 2016 Februari 2017 

Stap 2 Februari 2017 Augustus 2017 

2 Stap 3 Augustus 2017 Februari 2018 

Stap 4 Februari 2018 Augustus 2018 

3 Stap 5 Augustus 2018 Februari 2019 

Stap 6 Februari 2019 Augustus 2019 

4 Stap 7 Augustus 2019 Februari 2020 

Stap 8 Februari 2020 Augustus 2020 

Stap 9 N.v.t. Februari 2021 

5 Augustus 2020 Augustus 2021 

6 Augustus 2021 Augustus 2022 

7 Augustus 2022 Augustus 2023 

8 Augustus 2023 Augustus 2024 

 

 

2.3 Volgen van de leerlingen 

Tot slot staat zorg bij ons hoog in het vaandel. We streven ernaar om al onze leerlingen zo goed 

mogelijk te begeleiden; ook leerlingen die het wat moeilijker hebben of juist wat extra leerstof 

aankunnen. Om kwaliteit te garanderen besteden we veel tijd aan onze leerlingenzorg. Hierbij maken 

we gebruik van de leerlingzorgstructuur van ons samenwerkingsverband; ‘SWV PassendWijs’. 

 

Meer informatie over onze zorgstructuur en passend onderwijs is te vinden in hoofdstuk 6. 
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3. HOE ZIET ONS ONDERWIJS ERUIT? 

 

 

We werken met landelijk bekende, goede, moderne methoden die meestal bestaan uit een leerboek, 

een werkboek en software. Bij de invulling van ons onderwijs is vanzelfsprekend rekening gehouden 

met de kerndoelen die door de overheid zijn opgesteld. 

 

3.1 Lezen, schrijven, taal en spelling 

Leren lezen is erg belangrijk op de basisschool. Kinderen die vlot kunnen lezen, hebben daar plezier 

van bij vakken als taal, aardrijkskunde, geschiedenis en zelfs bij rekenen. Al in de kleuterperiode 

schenken we veel aandacht aan de zogenaamde 'beginnende geletterdheid'. Onze leerlingen leren 

spelenderwijs waarom lezen leuk en belangrijk is. In de eerste stappen van ons leesonderwijs 

gebruiken we naast de leesmethode een klankgebarentaal, waarbij het aanleren van letters en 

klanken wordt ondersteund met gebaren. De kinderen lezen elke dag, door de hele school heen, 

minimaal een half uur. Dit gebeurt ook groep overstijgend, waardoor kinderen elkaar kunnen 

ondersteunen tijdens het lezen. Om de vooruitgang per leerling continu zo goed mogelijk te kunnen 

volgen en – indien nodig- nog beter te af te stemmen hebben we in 2010 het handelingsgericht werken 

(HGW) voor lezen ingevoerd. Kinderen leren op verschillende manieren en behalen verschillende 

resultaten. Door middel van een gedifferentieerde aanpak streven we ernaar om tegemoet te komen 

aan de individuele verschillen. We maken daarnaast ook gebruik van bestaande protocollen voor 

leesproblemen en dyslexie (Verhoeven, e.a., 2011). Er is ook veel aandacht voor de leesmotivatie en 

'gewoon lekker voor jezelf lezen'.  

 

 

In de stappen komen begrijpend luisteren en uitbreiding van de woordenschat nadrukkelijk aan bod. In 

de kleuterbouw gaat bijvoorbeeld ieder weekend ‘Pompom’ de logeerpop met een kind mee naar huis. 

Na het weekend vertelt het kind over de logeerpartij of leest de juf voor wat de ouders hebben 

opgeschreven. In de eerste stappen spreken we de letters naar hun klank uit.  

Zo spellen we het woord ‘roos’ als ‘rrr – ooo – sss’ en niet als ‘er – dubbele oo – es’. Om verwarring te 

voorkomen, vragen we ouders dit ook te doen. Aan het eind van stap 6 komt vanzelf het alfabetisch 

benoemen van de letters aan bod. 
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In stap 1 t/m 4 wordt gewerkt aan voorbereidend schrijven. Daarbij maken we gebruik van 

schrijfpatronen en muziek. De kinderen leren meteen een goede pengreep aan. Als een kleuter toe is 

aan het (na)schrijven van cijfers en letters bieden we daartoe de mogelijkheid. Vaak gaat het om het 

naschrijven van woorden en zinnen. De klas is zodanig ingericht dat deze de kinderen op een speelse 

manier stimuleert en uitnodigt om met gesproken en geschreven taal te experimenteren. In de stappen 

1 t/m 3 kunnen kinderen met belangstelling voor letters in de luister-leeshoeken aan de slag met onder 

andere letterstempels en –blokjes, cd’s, boekjes en de computer. Daarnaast wordt gezamenlijk in de 

taalkring aandacht geschonken aan letters, schrijft de leerkracht een verhaal bij een tekening en wordt 

er veel voorgelezen. 

 

 

Vanaf stap 4 vormt schrijven een vast onderdeel van het onderwijs. Het leren herkennen en lezen van 

een letter gaat hand in hand met het aanleren van de schrijfletter en verbindingen. In het begin leren 

kinderen schrijven met het potlood. Als een kind zonder al te veel moeite de schrijfletters netjes kan 

maken en tussen de lijnen blijft, stappen ze over op de vulpen. Tot en met groep 6 houden we vast 

aan het methodisch schrijven, daarna schenken we ook aandacht aan het ontwikkelen van een eigen 

handschrift.  

 

In de stappen 4 t/m 6 wordt gewerkt met een geïntegreerde taalleesmethode. Dit betekent dat alle 

facetten van taal aan bod komen. Tijdens de taalleeslessen wordt er daardoor aandacht besteed aan 

de woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. De kinderen starten met methodisch leren 

lezen, ondersteund door een klankgebarentaal. Als het aanvankelijk lezen op gang is gekomen, gaan 

we al snel verder met leesvormen als ‘maatjes-lezen’ (waarbij twee kinderen samen oefenen), lezen in 

groepjes (bv. onder begeleiding van bovenbouwleerlingen), stillezen en wordt een heuse ‘leeskring’ 

georganiseerd waarin kinderen de tekst van een boek (uit hun hoofd) ‘voorlezen’. Stapsgewijs 

verleggen we de nadruk van technisch lezen naar begrijpend lezen.  

 

Vanaf stap 7 staan taal en spelling apart als een vast onderdeel van het onderwijs op het rooster. De 

volgende taalaspecten komen afwisselend aan bod: spreken, luisteren, woordenschat, creatief 

omgaan met taal, kijken naar taal en spellen en het begrijpen ervan.  

 

Vanaf groep 5 schenken we steeds meer methodisch aandacht aan begrijpend en studerend lezen. 

Voor begrijpend lezen maken we geen gebruik van een ‘vaste’ methode, maar gebruiken we actuele, 

verschillende soorten teksten van Nieuwsbegrip XL. Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft 

Nieuwsbegrip XL beoordeeld en haar bevinding is dat Nieuwsbegrip XL als een volledige methode 

voor begrijpend lezen kan worden ingezet. Deze keuze hebben we gemaakt omdat uit onderzoek is 

gebleken dat het aanbieden van begrijpend lezen als een apart vak minder effectief is. Tijdens alle 

vakken speelt begrijpend lezen een grote rol. Het aanleren van leesstrategieën, hoe pak je een tekst 

aan om hem te begrijpen, krijgt veel aandacht. 
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Spelling vormt een aparte leerlijn in onze methode. Via spellingcategorieën worden de diverse 

spellingproblemen aan de orde gesteld. In 2012 zijn we ook begonnen met het handelingsgericht 

werken (HGW) voor spelling. Kinderen leren ook bij spelling op verschillende manieren en behalen 

verschillende resultaten. Om er voor te zorgen dat de kinderen vaardige spellers en spellingsbewuste 

schrijvers worden, streven we naar effectief spellingsonderwijs. We maken daarbij gebruik van de 

bouwstenen uit ‘Spelling op z’n best’, (CPS Onderwijsontwikkeling en advies, M. Kostanje, T. 

Veenstra, 2012). Alle leerkrachten maken gebruik van dezelfde termen, volgens ‘Zo leren kinderen 

lezen en spellen’, (J.L.M. Schraven, 2009), waardoor er geen verwarring ontstaat bij de kinderen. De 

leerkracht staat model voor de leerling, Het hardop denken wordt gebruikt om de kinderen 

leerstrategieën aan te reiken. 

 

3.2 Rekenen  

Rekenen start al in de kleutergroepen. Als kinderen bezig zijn met het verkennen van de ruimte of met 

het rubriceren van een aantal plaatjes, zijn ze in feite al bezig met rekenen. Het aanbod van 

lesmateriaal voor voorbereidend rekenen is zeer divers. De zand- en watertafel zijn hiervan een 

onderdeel. 

 

Vanaf stap 4 gebruiken we een zogenaamde ‘evenwichtige rekenmethode’. Er is aandacht voor het 

verwerven van inzicht: ‘je realiseren wat je doet’ en voor het oefenen van vaardigheden. Kinderen 

krijgen de mogelijkheid om probleemoplossend te denken en om samen met de leerkracht en 

medeleerlingen verschillende strategieën te gebruiken om tot een oplossing te komen. Daarbij wordt 

zowel in de onder- als bovenbouw gewerkt met concrete materialen, zoals een rekenrekje voor 

sommen onder de 20 en een breukendoosje om breuken onder de knie te krijgen. Onze methode 

houdt rekening met de eisen van deze tijd. Er is veel plaats voor oefenen, herhalen en automatiseren. 

De methode heeft de goede dingen van het realistische rekenen behouden, zoals het werken met 

modellen als de getallenlijn en de verhoudingstabel. 

 

3.3 Engels  

Vanaf groep 5 maakt Engels onderdeel uit van het onderwijsaanbod. De nadruk ligt op de 

spreekvaardigheid en woordenschat. We gebruiken de methode Take it Easy, (ThiemeMeulenhoff, 

Utrecht/Zutphen, 2009). Deze maakt gebruik van;  

- interactieve ondersteuning met native speakers Engels. De kinderen horen de juiste uitspraak. 

- het doorlopen van de lesstof via thematische filmpjes, leuke muziekclips en afwisselende 

opdrachten die altijd visueel en auditief worden aangeboden. 

In de onderbouw geven we geen Engels omdat uit onderzoek nog moet blijken welke omstandigheden 

er toe doen om een hoger beheersingsniveau van de Engelse taal aan het eind van groep 8 te 

behalen. Vanaf 2010 loopt er een Nederland onderzoeksproject (FLiPP, Foreign Languages in Primary 

school Projest). Hierbij wordt nog volop onderzoek gedaan naar de verschillende effecten. We blijven 

dit onderzoek volgen. 
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3.4 Maatschappelijke kennis  

 

Maatschappelijke kennis, ook wel ‘kennisgebieden’ of ‘wereldoriënterend onderwijs’, is een 

verzamelnaam voor aardrijkskunde, geschiedenis (waarin ook maatschappelijke verhoudingen aan de 

orde komen), geestelijke stromingen, natuur (waaronder biologie), milieu, actief burgerschap, techniek 

en wereldoriëntatie (waarbij leerlingen kennismaken met allerlei thema’s). Naast de methoden die we 

hiervoor gebruiken, maken we ook gebruik van thematisch werken. Dit gebeurt in de klas en een 

aantal keren per jaar door de hele school heen. 

In de onderbouw ligt het accent op kennis over de natuur. Elk jaar trekken de groepen er op uit om de 

omgeving te verkennen. Bloemen en planten en soms huisdieren worden in de klas gehaald. Stap 7 

gaat in de schooltuin praktisch aan de slag. Zo doen de kinderen concreet natuurervaring op. 

Alle groepen maken regelmatig gebruik van leskisten van het natuur educatief centrum Overbetuwe 

(NME-Overbetuwe) en de kinderen maken excursies naar bijvoorbeeld het Natuurmuseum in 

Nijmegen. Stap 2-3 werkt met een vertelkring.  

 

Vanaf stap 4 bereiden alle kinderen (individueel of met z’n tweeën) een spreekbeurt voor over een 

zelfgekozen onderwerp. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van het kenniscentrum en de bibliotheek 

in de school. In de bovenbouw worden spreekbeurten vaak ondersteund door PowerPointpresentaties. 

 

Vanaf groep 6 leren de kinderen de topografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld. Ze 

oefenen voornamelijk op de computer en krijgen huiswerk mee.  

 

Vanaf groep 7 worden kinderen regelmatig getoetst op hun maatschappelijke kennis. Ze kunnen zich 

thuis voorbereiden op deze toetsen. 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met en respect hebben voor andere mensen en 

culturen. In kringgesprekken praten we regelmatig over cultuurverschillen en vertellen kinderen elkaar 

over gewoontes en gebruiken. In groep 8 staat het vak geestelijke stromingen op het lesrooster. 

 

Tweemaal per jaar werken alle kinderen enthousiast en intensief aan een project om de verschillende 

kennisgebieden samen te brengen. Ze voeren op verschillende manieren opdrachten uit: interviews 

houden, op bezoek gaan, verslagen schrijven, een tentoonstelling inrichten, enz. In het voorjaar sluiten 

we het project af met een feest. 
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3.5 Culturele- en creativiteitsontwikkeling  

 

 

Onder culturele vaardigheden wordt het integreren verstaan van luisteren, spreken, schrijven, 

rekenen, gezond gedrag en sociale redzaamheid. Daarnaast vinden we het van belang dat leerlingen: 

- zich oriënteren op de maatschappij, 

- leren omgaan met anderen, 

- zich wezenlijk interesseren in het anders zijn van de ander 

 

Cultuureducatie is geen schoolvak, het is een verzamelbegrip. In ieder schoolvak kan cultuur een rol 

spelen. Het programma cultuureducatie is geïntegreerd in het totale onderwijsprogramma. 

 

Onder cultuureducatie valt: 

- Kunsteducatie: deze omvat beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, theater en audiovisuele kunst. 

 
We vinden het belangrijk dat kinderen zich in verschillende situaties op een persoonlijke manier 

kunnen uiten. De creativiteitsontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd via muziek, dans, tekenen, 

handvaardigheid en drama.  

 

Via methodes voor muziek en dans maken de kinderen kennis met eenvoudige muziekinstrumenten 

en leren ze verschillende liedjes. Onze vakleerkracht muziek besteedt aandacht aan diverse uitingen 

van muziek: zingen, muziek maken en bewegen op muziek. 

 

Bij de vakken tekenen en handvaardigheid worden de kinderen gestimuleerd een eigen visie en stijl te 

ontwikkelen. Hierdoor presenteren ze op den duur iets persoonlijks in hun uitbeelding en/of 

vormgeving. Ouders kunnen nieuwe werkstukken bewonderen via een wisselende expositie in de 

lokalen en de gangen.  
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We besteden regelmatig aandacht aan de sociaal-emotionele vorming en dramatische expressie van 

kinderen. De kinderen leren zich te uiten, voelen zich betrokken en hebben het gevoel door hun eigen 

inbreng wezenlijk te hebben bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Ze zijn bezig met muziek, 

dans, toneel, voordrachtjes en poëzie. Een paar keer per jaar worden er toneelochtenden 

georganiseerd. We stimuleren alle kinderen om mee te doen en nodigen ouders uit om te komen 

kijken. Daarnaast voeren de groepen 8 aan het einde van het schooljaar ieder een musical op. 

 

- Erfgoededucatie: hier gaat het om musea, de gebouwde omgeving, archeologie, landschap en  

  immaterieel erfgoed. De kinderen komen niet alleen in de klas in aanraking hiermee, maar ze krijgen  

  ook informatie door erop uit te gaan. Per leerjaar worden bezoekjes afgelegd aan o.a. landgoed,  

  museum, theater.   

- Media-educatie: het leren interpreteren van de inhoud van de media en ook het zelf gebruiken van  

  deze media. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om op verschillende mogelijke manieren informatie te verkrijgen en 

deze te gebruiken in een schriftelijke en/of mondelinge presentatie.  

 

3.6 Het 21ste eeuw leren 

We willen de kinderen de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw meegeven om zo goed 

voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw. Bestuursbreed maken we hiervoor gebruik van 

de modellen welke Kennisnet (http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/) vertaald heeft naar 

de Nederlandse situatie. De competenties die er toe doen, leren de kinderen vooral tijdens 

‘maatschappelijke kennis’ en çulturele- en creativiteitsontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de 

competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Een betrokken, ondernemende 

nieuwsgierige houding proberen we bij de kinderen te ontwikkelen. 

 

3.7 Verkeerseducatie 

Vanaf stap 6 werken we methodisch aan verkeersonderwijs, waarbij we soms buiten de schoolmuren 

in de praktijk oefenen. In groep 7 wordt naast het theorie-examen, een praktijkexamen op de fiets 

afgenomen. Groep 8 doet mee aan de ‘verkeersdag voor groep 8’. 

 

3.8 Bewegingsonderwijs 

 

Alle leerlingen krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs. Daarbij komen zowel individuele 

behendigheid als spelvormen aan bod. Stappen 1 t/m 3 gymmen in hun eigen speellokaal. Soms 

maken de stappen 4 en 5 ook gebruik van dit speellokaal. Verder worden alle lessen gegeven in de 

twee gymzalen die gevestigd zijn naast onze school. Op de dagdelen dat ze geen bewegingsonderwijs 

hebben, spelen de stappen 1 t/m 5 een uur buiten. 
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4. HET VOLGEN VAN ONZE LEERLINGEN 

 

 

Voor het toetsen van de resultaten maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het 

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito). We hanteren het Leerlingvolgsysteem (LVS) 

‘Parnassys’ voor de vakken (voorbereidend) technisch lezen, begrijpend lezen, (voorbereidend), 

woordenschat, rekenen, en spelling. Vanaf stap 2 maken we gebruik van observatielijsten. In stap 3 

maken de kleuters kennis de Voorschotbenadering (leesvoorwaarden) en een signaleringslijst. Vanaf 

stap 5 nemen we regelmatig toetsen af die horen bij de methodes, de zogenaamde methodegebonden 

toetsen. Deze toetsen zijn vooral bedoeld om te controleren of de behandelde stof door de leerlingen 

begrepen is.  

Voor lezen, rekenen en spelling doen we dit volgens de handelingsgericht werken-cyclus (HGW). 

Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle kinderen verbeteren. Het 

is doelgerichte, systematische en transparante manier van werken, de zorg is op groepsniveau en 

individueel niveau goed te regelen. 

De resultaten van de toetsen en observaties worden op kind-, groeps- en schoolniveau bekeken en de 

vervolgstappen voor de groep of individuele leerling besproken.  

 

In groep 8 maken de leerlingen de Cito-eindtoets voor het basisonderwijs. Dit is een landelijk 

genormeerde toets waarmee we een nog duidelijker beeld krijgen van de prestaties van onze 

leerlingen. Deze toets wordt gebruikt als controlemiddel van ons schooladvies. In enkele gevallen kan 

de uitslag aanleiding zijn voor een nieuw gesprek. Het eindadvies van de school wordt in december 

met de ouders besproken. De inzichten van de leerkracht van groep 8 en leerkrachten van 

voorgaande jaren, spelen een rol bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. We houden niet 

alleen bij naar welke scholen voor voortgezet onderwijs onze kinderen gaan, maar we zorgen ook voor 

een mondelinge en schriftelijke overdracht (een ‘warme overdracht’) met de nieuwe school voor 

Voortgezet Onderwijs.  

 
De eindtoets is voor onze school ook altijd een moment van bezinning: hoe doen wij het als school, 

vergeleken met het landelijk gemiddelde? Tot nu toe ligt de gemiddelde score van onze leerlingen bij 

deze toetsen boven het landelijk gemiddelde. Hieronder staat een overzicht van het uitstroomniveau 

van onze leerlingen van de afgelopen vier jaar. 
Jaar gymna

sium/ 
vwo 

havo/ 
vwo 

havo vmbo. 
tl/ 
havo 

vmbo. 
tl 

vmbo. 
kb-tl 

vmbo 
kb 

vmbo. 
bb-kb 

prO overig 

2012/ 
2013 

20,3% 6,8% 8,5% 18,6% 16,9% - 10,2% 16,9% - - 

2013/ 
2014 

23.3% 23.3% 6.7% 20% 13.3% 6.7% 3.3% 3.3% - - 

2014/ 
2015 

21.7% 13% 37% 15.2% 6.5% 4.3% 2.2% - - - 

2015/ 
2016 

11,1% 6,7% 22,2% 6,7% 26,7% - 15,6% 11,1% - - 

tl = theoretisch leerweg,  kb = kaderberoepsgerichte leerweg,  bb = basisberoepsgerichte leerweg,  prO = praktijk onderwijs 
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Nadat het 'Protocol voor Leesproblemen en Dyslexie' landelijk werd ingevoerd, hebben we voor onze 

school een school specifiek leesprotocol ontwikkeld. Hierin zijn toets momenten vastgelegd voor (met 

name) technisch lezen en wordt beschreven wat we na het signaleren doen. 

 

Omdat de ontwikkeling van een kind niet alleen in cijfers is uit te drukken, maken we ook gebruik van 

een observatiesysteem voor de sociale ontwikkeling van leerlingen ‘ZIEN’. Er wordt gekeken naar 

gedrag, werkhouding en de sociale redzaamheid.  

 

Twee keer per jaar worden alle resultaten van onze leerlingen doorgesproken met de intern 

begeleiders. Samen met de leerkracht wordt er afgesproken wat de komende periode voor de 

leerling(en) nodig is. Ten slotte gaan we elk jaar na hoe de resultaten van onze oud-leerlingen aan het 

eind van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zijn. Onze oud-leerlingen doen het over het 

algemeen goed en vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs geven aan dat onze leerlingen 

goed zijn toegerust voor wat betreft studievaardigheden.  

 
4.1 Opbrengsten groep 8 in 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 
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5. PASSEND ONDERWIJS 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 

kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo 

hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het 

nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. 

 

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat elk kind een passende onderwijsplek moet krijgen. 

Of op onze school, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of 

speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en werken samen met de school.  

 

5.1  Leerlingen die extra ondersteuning vragen  

Vanuit deze zorgplicht zijn scholen verplicht om in overleg met ouders en schoolbesturen binnen de 

regio een passend onderwijsaanbod te realiseren. Ons samenwerkingsverband ‘SWV PassendWijs’, 

heeft daarvoor een procedure gemaakt. Deze staat beschreven in 5.3 hierna. 

 

Wat wil ons samenwerkingsverband PassendWijs? 

SWV PassendWijs wil buiten de invoering van de zorgplicht de bestaande kennis en expertise, zoveel 

mogelijk behouden. We bereiken een betere kwaliteit van onderwijs immers het beste door alle 

expertise en krachten te bundelen.  Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs zullen in elk 

SWV in Nederland blijven bestaan. 

 

Ondersteuningsprofiel 

Met de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht om een 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In paragraaf 5.2 en op onze website staat welk 

aanbod aan onderwijs, zorg en (extra)ondersteuning wij op onze school kunnen bieden. Het 

samenwerkingsverband beoordeelt of het daarmee een dekkend aanbod binnen de regio kan 

realiseren. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen. 

 

Basisondersteuning (geldt voor alle scholen) 

In de Basisondersteuning kunnen ouders lezen wat zij ten minste van elke aangesloten school uit 

SWV PassendWijs in de regio Arnhem en Overbetuwe mogen verwachten op het gebied van 

onderwijs en onderwijsondersteuning.  

 

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband ‘PassendWijs’ kunt u kijken op: 

http://www.swv-passendwijs.nl 

 

5.2  Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van ‘Stap voor Stap’ 

In het SOP staan al onze kwaliteiten en extra ondersteuning(en) beschreven. Maar ook de ambities en 

wat nodig is om die ambities te realiseren. Het aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning zal 

afgestemd gaan worden op de ondersteuning die kinderen nodig hebben in het kader van passend 

onderwijs. 

 

Schooljaar 2016-2017 

We hebben al veel mogelijkheden om kinderen de juiste ondersteuning te bieden. Voor wat betreft de 

basisondersteuning is er op een aantal punten nog winst te behalen. We willen vooral de 

basisondersteuning kwalitatief stevig/goed neer zetten.  
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De ambities dit schooljaar 

 We gaan verder met het optimaliseren van de basisondersteuning. Hier zal vooral verder vorm 

aan worden gegeven door de leerteams.  

 Vergroten van onze deskundigheid op gebied van gedrag (mastergedragsspecialist en 

pedagogiek). 

 Vergroten van onze deskundigheid op gebied van rekenen (opleiding rekenspecialist). 

 Ontwikkelen schoolbrede, preventieve aanpak t.b.v. gedragsproblemen. 

 

Hoe doen we dat? 

We werken aan onze ambities door middel van leerteams. Er zijn vijf leerteams samengesteld op vijf 

verschillende leergebieden, rekenen, taal (inclusief spelling, lezen/begrijpend), gedrag, 21ste eeuw 

vaardigheden.  

Een leerteam bestaat uit leerkrachten en iemand van de stuurgroep (managementteam en intern 

begeleiders). Tijdens dit proces moeten we duidelijkheid krijgen over de richting die wie willen 

ontwikkelen, op alle ondersteuningsniveaus. We richten ons op volgende indicatoren:   

1. Leerlingen ontwikkelen in een veilige omgeving 

3. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen. 

4. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

5. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

8.   Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school 

     12.   De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 

 

5.3  Procedure bij aanmelding 

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur 

aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben 

aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een 

aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het 

kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.   

 

Voordat ouders hun kind inschrijven vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. Hierin informeert u 

ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen 

bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of 

wij die als school kunnen bieden. Na het oriënterend gesprek meldt u uw kind wel of niet aan. 

Het aanmeldingsformulier, het oriënterend gesprek, eventueel aangevuld met informatie van een 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw 

kind extra ondersteuning nodig heeft.  

 

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

a. wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?  

b. welke mogelijkheden ziet de school?  

c. is de school in staat de begeleiding te bieden?  

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient 

een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan 

bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:  

Bijvoorbeeld een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt 

belemmerd.  
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In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te 

prevaleren. 

       

Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel, deze kunt u vinden op de website van de 

school  www.stapvoorstapelst.nl  

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. 

Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een 

speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.  

Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het  SWV PassendWijs de volgende stappen toe:  

 

Aanmelding 

- Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school voor een oriënterend gesprek 

- Uitnodiging voor een gesprek 

- Toelichting op de procedure 

- Hierin informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. 

- Mogelijke inschrijving 

 

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:   

 

5.3.1 Informatie verzamelen 

- Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. 

  Ouders hebben informatieplicht. 

- De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan 

  eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.  

- Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. 

 

5.3.2 Afweging  

Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het 

multidisciplinaire team plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig 

hebben om de begeleiding te bieden.    

 

De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te 

geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.   

 

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat 

onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.   

Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn 

en worden uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team.  

 

Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief 

waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.  

Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school 

tijdelijk in.  
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5.3.3. Besluitvorming 

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. 

Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de 

intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.  

Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in) 

Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.  

Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.   

 

5.3.4.Vervolg bij niet plaatsen 

Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende 

onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor 

speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans 

wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de 

mogelijkheden van scholen.  

 

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school 

voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring 

aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere 

passende plek voor het kind.  

 

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing 

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie 

(contactinformatie vermelden). 

 

Alle afspraken over  extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een 

toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u 

terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2014-2015 van het 

Samenwerkingsverband PassendWijs  http://www.swv-passendwijs.nl  
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6. ONZE ZORGSTRUCTUUR  

 

 

Het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. Het frontaal/klassikale systeem komt steeds minder 

voor en heeft plaats gemaakt voor onderwijs op maat. Scholen vangen steeds meer zorgleerlingen op. 

Door deze veranderingen moeten we een zo efficiënt en effectief mogelijke leerlingen zorgstructuur 

realiseren.  

Kinderen leren op verschillende manieren en behalen verschillende resultaten. Kinderen die geen 

moeite hebben met de leerstof, gaan vrij snel na de instructie aan het werk. Sommige kinderen krijgen 

zelfs extra lesstof aangeboden. Maar er zijn ook kinderen die de lesstof minder snel begrijpen en 

daarom extra uitleg of individuele hulp krijgen. Onze zorgstructuur kent de volgende onderdelen: 

 

- Leerlingzorgstructuur  

We werken met een stappenplan waarin omschreven is hoe we handelen als een leerling door zijn 

gedrag en/of leerprestaties opvalt. Bij elke stap in de zorgstructuur staat wie erbij betrokken is en wat 

er van hem of haar wordt verwacht.  

Het beleidsplan ‘leerlingen zorgstructuur, voor pedagogische- en didactische ondersteuning’, bestaat 

uit een algemeen stappenplan zorgstructuur. Om preventief te kunnen handelen of als de situatie 

onaanvaardbare dreigt te worden hanteren we de volgende documenten;  

 Gedragsprotocol en protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag; (1) 

 Pestprotocol; (2) 

 Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (2009, StisamO); 

 Registratie en evaluatie in Parnassys 

 Deze documenten zijn terug te vinden op onze website: www.stapvoorstapelest.nl 

 

- Gedifferentieerde aanpak in de groep 

Om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden, maken we gebruik van een gedifferentieerde 

instructie. Iedereen krijgt een basisinstructie aangeboden. Waarna de meeste kinderen aan de slag 

kunnen om de leerstof te verwerken. Kinderen die meer uitleg nodig hebben krijgen een verlengde 

instructie en/of individuele hulp. Daarnaast maken we gebruik van een aantal verbredingmaterialen en 

remediërende materialen. De kinderen werken hiermee individueel of in een klein groepje. Ze kunnen 

daarbij gebruikmaken van de speciale instructietafel. In 2010 zijn we begonnen om deze 

gedifferentieerde aanpak volgens Handelings Gericht Werken(HGW) te doen. Dit betekent dat je naast 

een gedifferentieerde instructie vooral ook kijkt wat een leerling nodig heeft om verder te komen. En er 

worden (vraag)gesprekken met kinderen gehouden om er achter te komen wat de leerling nodig heeft. 

We hebben ons hierin geprofessionaliseerd d.m.v. studiedagen ‘luister je wel naar mij?’, (Martine F. 

Delfos, 2010). Om de leerling meer bij zijn eigen ontwikkeling te betrekken worden deze 

(vraag)gesprekken ook gebruikt bij het vraag gestuurd leren, één van de 21st eeuw vaardigheden die 

een leerling nodig heeft in de toekomst. 
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Leerlingen met eenzelfde soort onderwijsbehoefte worden geclusterd.  

Ook de computer speelt een steeds belangrijkere rol in ons onderwijs. Als een leerling structureel voor 

langere of kortere tijd extra hulp krijgt geboden in de groep, wordt dit vastgelegd in ons digitaal 

volgsysteem. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.  

 

- Speelplezier voor stap 1 t/m 4 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan spel, elkaar inspireren en leren van elkaar 

in een uitnodigende leeromgeving. Daarom hebben wij gekozen om thematisch te werken. Hiervoor 

gebruiken wij o.a. Schatkist en ‘Wereld in getallen’ voor groep 1-2. Dit stimuleert tot actief leren en 

ontwikkelingsgericht begeleiden. De kinderen spelen, construeren, praten, schrijven, lezen, rekenen 

en zijn creatief bezig in samenhang. In de groepen zijn verschillende hoeken, rollenspelhoek, 

constructiehoek, een creatieve hoek, denk- en spellenhoek, lees- schrijfhoek, zand- watertafel en 

computers, op de gang is een constructiehoek en een uitgebreide leeshoek. De kinderen worden 

uitgenodigd om zoveel mogelijk eigen initiatieven te nemen. Het Handelings Gericht Werken wordt ook 

in deze groepen gebruikt. Dat betekent dat alle kinderen tenminste een basisinstructie krijgen 

aangeboden. De kinderen die meer uitleg of meer uitdaging nodig hebben krijgen deze in een groepje 

of individueel. De leerkracht stimuleert en nodigt de kinderen uit door gebruik te maken van diverse 

werkvormen en het inrichten van de leeromgeving.  

 
- Interne begeleiding (IB-er) 

Op onze school werken twee intern begeleiders. Eén voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. 

Zij hebben de verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg, begeleiden de leerkrachten hierin en 

bewaken de leerlingzorglijn. De interne begeleiders verzorgen, vaak samen met de leerkracht, de 

externe contacten. Twee keer per jaar worden alle leerlingen door de Ib-er besproken met de 

leerkracht.  

 

- Voor meer begaafde leerlingen hebben we de plusklas. 

Onze school en CBS de Ark bundelen de middelen en expertise om een gezamenlijk plusklas aanbod 

te realiseren voor de leerlingen van beide scholen. 

 

Voor wie is de plusklas? 

We richten ons met de plusklas op leerlingen die behoefte hebben aan een extra uitdagend 

leerstofaanbod omdat het reguliere leerstofaanbod hen soms te weinig uitdaging biedt. De plusklas is 

voor leerlingen; 

 van de stap 5 (groep 3) t/m groep 8, 

 die aantoonbaar hoog intelligent of begaafd zijn, ook wanneer ze eventueel onderpresteren, 

 die talentvol zijn op één of meerdere gebieden rekenen, lezen, taal, creativiteit, wereld 

oriëntatie, 21e eeuw leren. 

 

Signalering  

Het signaleren gebeurd via observaties leerkracht en/of intern begeleider, scores CITO / 

methodetoetsen / intelligentie onderzoek, kijkwijzers om te diagnosticeren en of informatie van ouders. 

Per leerling wordt door de groepsleerkracht(en) en intern begeleiders samen met ouders bekeken of 

deelname aan de plusklas passend is voor de ontwikkelingsbehoeften van het betreffende kind. 

De groepsleerkracht(en) blijven verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders over de 

ontwikkelingen van de kinderen. 
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Het programma van de plusklas 

We bieden verschillende groepen van maximaal 14 leerlingen een plusklas aanbod. 

Locatie De Ark: 

1. Leerlingen van groep 3-4 / stap 5/6/7/8/9  

2. Flexgroep, wisselende samenstelling. 

 

Locatie Stap voor Stap 

3. Leerlingen van groep 5-6.  

4. Leerlingen van groep 7-8.  

5. Flexgroep, wisselende samenstelling.  

 

De flexgroep wordt samengesteld op basis van het project/onderwerp. Groepsleerkrachten dragen 

leerlingen aan die op dit onderwerp/leergebied talentvol of zeer gepassioneerd zijn. 

 

- Preventieve Logopedie op de basisschool:       

Op de basisscholen in de gemeente Overbetuwe wordt bij alle 5-jarige leerlingen een logopedische 

screening afgenomen. Het doel van de screening is om spraak- en taalproblemen op tijd te signaleren 

om zo de onderwijskansen van een kind te vergroten. 

De screening duurt ongeveer 15 minuten: in opdrachtvorm en middels een gesprekje en observatie 

wordt een beeld gevormd van de spaak-en taalvaardigheden. Er wordt met name gelet op uitspraak, 

taalbegrip, woordenschat, vertelvaardigheid, auditieve vaardigheden en mondmotoriek.  

Na de screening krijgt het kind een brief mee naar huis met de resultaten en eventueel schriftelijke 

informatie. Indien nodig wordt er met ouders een adviesgesprek gevoerd. Dat kan betrekking hebben 

op adviezen voor thuis en of evt. logopedische therapie noodzakelijk is. De schoollogopedist geeft zelf 

geen therapie op school, daarvoor kan men terecht bij een logopediepraktijk. De schoollogopedist kan 

helpen bij het verkrijgen van een verwijzing.  

Leerlingen die jonger of ouder zijn dan vijf jaar kunnen (in overleg met ouders) door de leerkracht 

aangemeld worden voor een screening. 

 

De screening wordt uitgevoerd door de logopedisten van Logopedie Overbetuwe en wordt 

gefinancierd door de gemeente Overbetuwe.  

Logopedie Overbetuwe Postbus 169 6660 AD Elst tel: 06-12540911  

www.logopedieoverbetuwe.nl info@logopedieoverbetuwe.nl  

 

- KCO  

De school heeft tot taak hulp te bieden aan kinderen met leer- of gedragsproblemen. In sommige, vaak 

complexe gevallen is hulp op school alléén niet voldoende. Overleg met anderen is dan een optie. 

Daarom nemen alle basisscholen in de gemeente Over-Betuwe deel aan het KCO (kleinschalig 

casusoverleg), waarin ook het schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts participeren.  

 

- VIRA: Onze organisatie is vanaf 01-01-2009 aangesloten bij de Verwijsindex Regio Arnhem, kortweg 

VIRA. De VIRA is een digitaal systeem waarin professionals, zoals bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in 

het onderwijs, begeleiders en hulpverleners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen 

maken over een kind of jongere. Middels de VIRA kunnen wij als school andere hulpverleners die ook  

betrokken zijn bij uw kind sneller vinden. Hierdoor zijn we in staat om sneller in contact te komen en    
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als het nodig is en beter op elkaar af te stemmen.  

Uitgangspunt blijft dat we u als ouder/verzorger altijd als eerste betrekken wanneer wij als school    

zorgen hebben over uw kind.  

In de VIRA worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en   

Burgerservicenummer (BSN). De reden van signalering van uw kind wordt niet opgenomen. 

Op de school is een algemene informatiefolder beschikbaar. U kunt ook terecht op   

www.verwijsindexgelderland.nl 

 
- Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind op onze school, akkoord gaan 
met het bespreken van de eventuele zorg met de juiste disciplines 
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7. DE OUDERS  

 

 

7.1 Informatievoorziening 

Ouders worden regelmatig over hun kinderen geïnformeerd. Ook ouders die gescheiden zijn en niet 

het wettelijk gezag hebben over hun kind, hebben recht op deze informatie. De hoofdregel is dat de 

leerkracht standaard de ouder met het wettelijk gezag informeert over het kind. De ouder zonder 

wettelijk gezag krijgt deze informatie alleen op eigen verzoek. Hierop wordt een uitzondering gemaakt 

als de situatie in strijd is met het belang van het kind.  

 

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd. 

- Algemene informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar heeft iedere groep een algemene informatieavond. Op deze avond 

stelt de leerkracht zich voor en krijgen ouders algemene informatie over de school en meer specifieke 

informatie over het komende leerjaar. 

- Huisbezoek 

Nieuwe kleuters krijgen eenmalig een huisbezoek van hun leerkracht, zodat deze weet waar het kind 

woont en speelt. Zodra het kind naar school gaat, maakt de leerkracht een afspraak. Kinderen vinden 

het meestal geweldig als hun leerkracht op visite komt. 

- Incidentele gesprekken tussen ouders en leerkracht 

Het komt voor dat de leerkracht ouders uitnodigt voor een gesprek, bijvoorbeeld een intakegesprek bij 

nieuwe leerlingen of een gesprek om bepaalde zaken rondom een kind af te stemmen. Ouders kunnen 

na schooltijd ook altijd een afspraak maken met de leerkracht om iets te bespreken.  

- 10-minuten gesprekken 

Twee keer per jaar organiseren de leerkrachten voor de ouders individuele 10-minuten gesprekken. 

Deze gesprekken vinden plaats in oktober/november en in maart/april. De leerkrachten stellen ouders 

op de hoogte van de laatste vorderingen en toets uitslagen van hun kind(eren). 

- Rapporten 

Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport verschijnt eind januari, het 

tweede vlak voor de zomervakantie.  

- Nieuwsbrief ‘De Schoenendoos’ 

Elke vrijdag krijgen de ouders/verzorgers per mail de nieuwsbrief 'De Schoenendoos', welke ook terug 

is te vinden op onze website. In deze door ouders gemaakte nieuwsbrief staan activiteiten, 

mededelingen, oproepjes, verjaardagen van de kinderen, een overzicht van de nieuwkomers en foto’s. 

Kinderen kunnen zelf ook stukjes aanleveren: www.deschoenendoos@stapvoorstapelst.nl.  

- De website 

Op onze website, www.stapvoorstapelst.nl, is actuele informatie over onze school te vinden, zoals de 

schoolgids, schoolkalender, protocollen, nieuwsbrief, het schoolontwikkelingsplan (SOP), 

aanmeldingsprocedure en foto’s.  
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7.2 Hulp van ouders 

Voor een aantal activiteiten roepen we graag de hulp van ouders in, zowel binnen als buiten schooltijd.  

Onder schooltijd is de ouderhulp vooral gericht op de verbreding van het onderwijs. Deze hulp maakt 

activiteiten mogelijk die anders niet of nauwelijks aan bod zouden komen, zoals het begeleiden van 

een groepje leerlingen tijdens een excursie, het schoonmaken van materiaal en ondersteuning in de 

stappen 1 t/m 6. Daarnaast is er een Activiteiten Commissie (AC) die de hulp van ouders inroept bij 

allerlei festiviteiten, zoals de kerstviering, sportdagen, excursies en de afsluitingen van projecten. De 

Activiteiten Commissie bestaat uit ouders en een leerkracht. De activiteitencommissie zorgt voor het 

organiseren van en assisteren bij activiteiten voor de kinderen van de school. Zij wordt hiertoe in staat 

gesteld door de vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kunnen diverse activiteiten worden 

georganiseerd, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, sport- en speldag, het voorjaarsproject, 

afscheidsfeest voor groep 8. Ook de koffie op ouderavonden en koffie/thee voor de hulpouders wordt 

hiervan betaald. Tevens wordt er een bijdrage gegeven voor de excursies die de groepen maken 

(behalve het schoolreisje). 

Maar van het geld is ook het pannaveld op het schoolplein aangelegd en de veiligheidsvestjes 

voor de kinderen aangeschaft, zodat zij veilig en zichtbaar mee kunnen doen aan een 

schoolactiviteit 

 

Als we € 15,- per kind ontvangen zijn wij uit de kosten. Voor kinderen die na 1 januari 2017 op school 

komen, is dit de helft. 

 

7.3 Medezeggenschap 

Een Medezeggenschapsraad (MR) heeft het recht mee te denken, te adviseren en soms ook te 

beslissen over allerlei schoolse zaken. De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie 

leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de overige ouders en medewerkers van de school. De 

vergaderingen van de MR zijn openbaar en de directeur neemt daaraan deel als adviserend lid. 

Daarnaast is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen van StisamO. 

Hieraan nemen ouder en leerkrachten van StisamO scholen deel.  

 

7.4 Vragen en klachten 

- De klachtenprocedure: Onze klachtenprocedure is opgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten. Deze klachtenregeling is door onze MR en door het bestuur bekrachtigd en 

ligt ter inzage op school.  

- Onderwijsinspectie: Naast het gebruik van de bestaande klachtenprocedure hebben ouders ook de 

mogelijkheid om vragen te stellen aan de Onderwijsinspectie. Het e-mailadres voor vragen aan de 

Onderwijsinspectie is: info@owinsp.nl. Ouders kunnen ook gratis bellen met Postbus 51: 0800 – 8051. 

- Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Voor vragen of klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ouders bellen met het Meldpunt 

vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief). 

- Landelijke klachtencommissie Onderwijs. Voordat de klager de officiële weg kiest en een 

klachtencommissie benadert, doet hij of zij er verstandig aan te spreken tegen wie de klacht gericht is 

of naar de directie van de school toe te gaan. Het volledige regelement staat op: 

www.onderwijsgeschillen.nl  

Landelijke klachtencommissie Onderwijs 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 
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Telefoonnummer: 030-2809590 

- Vertrouwensarts:  Tot slot hebben we ook een eigen 'Reglement ongewenste intimiteiten' vastgesteld 

en werken we  volgens een gedragscode die is vastgesteld in het Integraal Personeelsplan. Het 

bestuur heeft een vertrouwensarts aangesteld bij Hulpverlening Gelderland Midden (mevr. M. 

Haagmans: 088-3555350). 
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8. BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

 

Naast primair onderwijs verzorgen we ook tal van andere binnen- en buitenschoolse activiteiten die 

bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.  

  

- Carnaval 

Op de vrijdag voor het carnavalsweekend mogen de kinderen verkleed naar school komen. De 

klassen volgen een aangepast programma. In de onderbouw worden meestal spelletjes gedaan. In 

de bovenbouw wordt 's middags spelletjes gedaan of wordt er geknutseld. Er is muziek op school 

en soms volgt er zelfs een polonaise.  

 -   Excursies  

Als de leerstof daar aanleiding toe geeft en de mogelijkheid er is, organiseren we excursies naar 

bijvoorbeeld het Natuurmuseum, museum het Valkhof, kasteel Doornenburg en kasteel Bergh. 

Ouders worden dan veelal gevraagd om te rijden. 

- Coolnature plaats of Kabouterpad  

In het teken van natuurbeleving, lopen de kinderen van de stappen 1 t/m 5 jaarlijks een route door 

de natuur. Tijdens het kabouterpad lopen kinderen een route, die onder begeleiding van ouders 

ieder jaar in een ander seizoen wordt gelopen, worden de kinderen gewezen op bijzonderheden in 

de natuur en mogen ze vragen beantwoorden en spelletjes doen. De Coolnature plaats is een 

archeologisch veld midden in de woonwijk Westeraam. Het veld heeft natuurlijke speelaanleidingen 

en educatieve mogelijkheden. 

- Kerst  

Voor de kerstvakantie sluiten we het jaar samen gezellig af met een viering. De invulling van deze 

viering wisselt ieder jaar. Het ene jaar dineren we 's avonds op school. Het andere jaar organiseren 

we een kerstontbijt en/of een kerstmarkt waar zelfgemaakte werkjes van kinderen te koop worden 

aangeboden.  

- Koningsontbijt/ spelen 

Naast het ontbijt worden er diverse spelactiviteiten georganiseerd.  

- Musical groep 8  

Ieder jaar nemen we feestelijk afscheid van de groepen 8. De groepen 8 studeren ieder een 

musical in en laten deze zien aan hun ouders, de leerkrachten en andere leerlingen van onze 

school. 

- Schoolreizen  

Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van de stappen 1 t/m groep 7 onder leiding 

van de leerkracht op schoolreis. Stappen 1 t/m 3 maken in de buurt van school een schoolreisje 

van een halve dag. Stap 4 t/m groep 7 maken ieder een eigen aparte schoolreis. De bestemming, 

tijd en kosten worden via onze nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Groep 8 gaat aan het eind van het jaar drie dagen op schoolkamp. De leiding bestaat uit minimaal 
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vier begeleiders. Omdat het schoolreisje en het kamp een vast onderdeel is van het jaarrooster, 

moeten de leerlingen die niet met schoolreisje meegaan of op kamp gaan gewoon naar school.  

We vragen voor de schoolreizen een kostendekkende bijdrage. 

- Sinterklaas  

In de onderbouw komt Sinterklaas persoonlijk in de klas om de kinderen een cadeautje te geven. 

Vanaf groep 5 wordt er in de klas een gezellig Sinterklaasfeest gevierd met cadeautjes voor elkaar 

en iets lekkers erbij. 

- Sponsoractiviteit  

Eenmaal per jaar wordt er een sponsoractiviteit georganiseerd. Soms is dit gekoppeld aan het 

Koningsontbijt. Meestal is dat een sponsorloop. De helft van de opbrengst gaat naar een goed 

doel.  

- Sporttoernooien 

Onze school neemt deel aan relevante sporttoernooien. Dit kan variëren. We hebben de afgelopen 

jaren deelgenomen aan schoolvoetbal-, tennis-, schaaktoernooi en de Overbetuweloop. 

- Toneelvoorstellingen  

Een paar keer per jaar worden in de aula toneelvoorstellingen georganiseerd. In clusters worden 

telkens enkele groepen in de gelegenheid gesteld om voordrachten, kleine toneelstukjes of iets 

muzikaals op te voeren. Ouders zijn van harte welkom tijdens deze voorstellingen. Voor broertjes 

en zusjes die nog niet op school zitten kunnen ouders, tegen een kleine vergoeding gebruik maken 

van opvang op school. Eens in de paar jaar treedt ons team op voor leerlingen en ouders.  

- Voor- en najaarsproject  

In het najaar besteden we aandacht aan het thema van de Kinderboekenweek. In het voorjaar is er 

een veertiendaags project, waarvan het thema jaarlijks wordt vastgesteld. Dit project sluiten we af 

met een feestelijke avond het ‘Voorjaarsfeest’, waarbij iedereen welkom is. Hierbij hebben we 

jaarlijks veel hulp van ouders nodig. 

- Zwemmen 

De kinderen uit de bovenbouw gaan naar sportcomplex de Helster voor sportactiviteiten. Het 

laatste uur gaan ze zwemmen. Een zwemdiploma is verplicht. Heeft uw kind geen diploma dan 

mag het alleen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder in het ondiepe bad. 
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9. WAAR GAAN WE ONS DE KOMENDE TIJD EXTRA OP RICHTEN? 

 

In ons schoolplan staat ons totale onderwijs beschreven. Naar aanleiding van het schoolplan, wordt 

ieder jaar een veranderingsplan opgesteld. Hierin staat omschreven wat we het jaar daarop willen 

bijstellen. Op dit moment zijn we bezig met maken van een nieuw schoolplan voor de (minimaal) 

komende vier jaar. 

 

Als team hebben we ervoor gekozen ons de komende jaren extra te richten op: 

 Het verder optimaliseren van de basisondersteuning. Hier zal vooral verder vorm aan worden 

gegeven door de leerteams.  

 De 21ste eeuw vaardigheden. Deze moeten zichtbaar worden in onze school. Om de leerling 

daarbij te helpen en zo meer bij zijn eigen ontwikkeling te betrekken zal ook het vraaggestuurd 

leren veel aandacht krijgen. 

 Vergroten van onze deskundigheid op gebied van gedrag (Mastergedragsspecialist en 

opleiding pedagogiek). 

 Vergroten van onze deskundigheid op gebied van rekenen (opleiding rekenspecialist). 

 Ontwikkelen pedagogische doelen. Er is een klankbordgroep met ouders die reageren op de 

voorstellen en geven advies over de wijze waarop we op Stap voor Stap invulling willen geven 

aan onze pedagogische doelen. 

 

Komend jaar werken we met vier leerteams. We hebben de volgende leerteams: 

- Gedrag 
- 21ste eeuws leren 
- Rekenen 
- Taal 
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10. REGELS EN AFSPRAKEN VAN A TOT Z  

 
 

Aanmelden  

Aan het aanmelden van kinderen gaat eerst een informatief gesprek met de directeur vooraf. Ouders 

kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar 

wordt. Ouders hebben informatieplicht. Vervolgens kunnen ouders hun kinderen aanmelden met een 

volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar via de website 

of op school. Zie voor uitgebreide informatie hoofdstuk 5, ‘passend onderwijs’ op onze website; 

www.stapvoorstapelst.nl.  

 

Afwezigheid  

Wanneer een kind niet (op tijd) naar school kan komen, moeten ouders dit voor schooltijd (8.30 uur) 

telefonisch doorgeven. We houden digitaal bij wanneer een leerling afwezig is geweest. Daarbij maken 

we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verlof en ziekte.  

Zodra uw kind naar school gaat en leerplichtig is, krijgt u te maken met wetgeving, rechten en plichten 

die omschreven staan in de leerplichtwet. In deze leerplichtwet zijn de regels rondom verlof en 

vakantie zeer strikt opgenomen. Deze is te vinden op onze website; www.stapvoorstapelst.nl. In de 

kalender staan ook alle vrije- en vakantiedagen van uw kind. Vanaf 5 jaar hebben kinderen een 

leerplicht. Bijzonder verlof dient daarom minimaal acht weken van te voren altijd schriftelijk te worden 

aangevraagd. Aanvraagformulieren zijn te downloaden op onze website en verkrijgbaar bij de directie.  

 

We verzoeken ouders ons ook tijdig in te lichten over de afwezigheid van kinderen jonger dan 5 jaar. Is 

een leerling afwezig zonder dat de ouders dit hebben doorgegeven, dan nemen we contact op met de 

ouders. Is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid, dan melden we dat bij de ambtenaar leerplicht 

van de gemeente. Bij veelvuldig te laat komen en/of verzuim al dan niet geoorloofd moeten wij melden 

bij de leerplichtambtenaar.  

 

Agenda in de klas  

Bij de lokalen in de onderbouw ligt een agenda waarin ouders korte mededelingen of afspraken 

kunnen schrijven. Ouders die iets met de leerkracht willen bespreken, kunnen een afspraak maken 

voor na schooltijd.  

 

Doorschuifuur 

Tegen het einde van het schooljaar krijgen de meeste kinderen de kriebels: na de zomervakantie 

krijgen ze een nieuwe klas, een nieuwe leerkracht en nieuwe vakken. Voor een eerste kennismaking 

hoeven ze niet te wachten tot na de vakantie. In een van de laatste weken mogen ze in de middag een 

bezoekje brengen aan de nieuwe klas. De kinderen in de onderbouw hebben na 20 weken onderwijs 

ook nog een doorschuifuurtje zodat ze dan ook kennis kunnen maken met een nieuwe leerkracht.  
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Fruitkring  

‘s Ochtends krijgen de kinderen de gelegenheid om hun meegebrachte eten en drinken te nuttigen. 

We verzoeken de ouders bij voorkeur koolzuurvrij drinken mee te geven in een beker. I.v.m. de 

bestrijding van de afvalberg geven we lege drinkpakjes mee naar huis. Wij willen een gezond 

tussendoortje, meestal wordt er fruit of een boterham meegenomen.  

 

Gevonden voorwerpen  

Wordt er iets gevonden, dan gaat het eerst de klassen rond. Blijkt het voorwerp van niemand te zijn, 

dan wordt het op het prikbord in de hal van de onderbouw gehangen of in de grote bak in de hal van 

de bovenbouw gelegd. Wanneer iets kwijtraakt, mogen ouders ook een oproep in onze nieuwsbrief ‘De 

Schoenendoos’ plaatsen.  

 

Gymnastiek 

Als een kind niet kan of mag deelnemen aan de gymles, moeten de ouders daarover bellen of een 

briefje meegeven. Bij de kleuters gymmen de kinderen als ze gaan klimmen en klauteren in hun 

ondergoed, T-shirt en gymschoenen. Tijdens spelles, bewegen op muziek of balspelen hoeven ze niet 

in hun ondergoed maar wel in een T-shirt en gymschoenen. 

Voor de groepen die in de sporthal gymmen bestaat de gymkleding uit gymschoenen met een shirt en 

gymbroek of een turnpakje. Is een leerling gymspullen vergeten, dan mogen deze niet onder schooltijd 

alsnog thuis gehaald worden. 

 

Hoofdluis  

Na iedere schoolvakantie controleert een groep vrijwillige ouders alle kinderen op hoofdluis. Als er 

luizen en/of neten worden gevonden in de groep van uw kind, dan krijgt u per mail een informatiebrief. 

Na twee weken vindt er een nogmaals een controle plaats. We adviseren daarnaast kinderen ook thuis 

regelmatig te controleren en contact op te nemen met de leerkracht als hoofdluis wordt gevonden. We 

kunnen dan de andere ouders waarschuwen, zodat uitbreiding wellicht kan worden voorkomen. De 

JGD raadt aan ter bestrijding van hoofdluis de kammethode te gebruiken. 

 

Kalender 

Bij deze schoolgids hoort deel 2, Dat deel omvat praktische informatie en wordt jaarlijks aangepast en 

uitgereikt in de vorm van ‘de kalender’.  

 

Overblijven  

Kinderen kunnen op school tegen een vergoeding overblijven. Dit wordt geregeld door een 

professionele overblijfcoördinator. Het overblijven wordt over 3 (leeftijds-) groepen verdeeld 

 

Ouderbijdrage 

Jaarlijks vragen we de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan alle 

kinderen van onze school en beheerd door de Activiteiten Commissie. Een deel van het geld gaat naar 

de diverse feestelijke activiteiten die op school georganiseerd worden, zoals de projectweken, 

Sinterklaas, Kerst en voorjaarsproject. Een ander deel besteden we aan excursies (anders dan 

schoolreisjes). Het restant wordt gereserveerd voor grotere uitgaven die alle leerlingen van de school 

ten goede komen. De ouderbijdragenpot wordt aangevuld met de opbrengst van de afsluiting van het 

voorjaarsproject.  
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Pestprotocol 

Onze school heeft een pestprotocol. Hierin zijn procedures vastgelegd over hoe te handelen bij plagen 

en pesten. Leerkrachten en leerlingen kennen een aantal heldere en duidelijke gedragsregels, die 

regelmatig aandacht krijgen in de groepen. Ook hanteren we pleinregels die zichtbaar bij de ingangen 

hangen. Het volledige protocol staat op onze website. 

 

Protocollen 

Naast het ‘protocol pedagogische en didactische ondersteuning’ hebben we ook een schoolspecifiek 

protocol voor ‘onacceptabel- en antisociaal gedrag’ We gebruiken vanuit het bestuur StisamO het 

‘protocol internetgebruik leerlingen’ en ‘protocol schorsing en verwijdering’. Alle protocollen staan op 

onze website www.stapvoorstapelst.nl 

 

Speelgoeddag  

Om te voorkomen dat de kinderen regelmatig zelf speelgoed mee naar school nemen, organiseren we 

voor de kinderen van de stappen 1 t/m 5 de laatste dag voor de vakanties een speelgoeddag. Ze 

mogen dan een spelletje of speelgoed mee naar school nemen waarmee ze samen met andere 

kinderen kunnen spelen. Speelgoedwapens worden niet toegestaan. De school is niet aansprakelijk 

voor het stuk- of kwijtraken van het speelgoed. 

 

Verjaardagen leerkrachten  

De leerkrachten vieren hun verjaardag op school en maken daar een gezellige dag van. Meestal 

vieren leerkrachten uit eenzelfde jaargroep hun verjaardag samen, soms met een thema.  

 

Verjaardagen leerlingen  

Kinderen die jarig zijn, mogen hun klasgenootjes trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde, 

eenvoudige traktatie. De jarige mag ook met een klasgenootje langs de leerkrachten van de eigen 

bouw om een traktatie te geven. We vinden het niet nodig dat de leerkrachten iets anders krijgen dan 

de kinderen.  

 

Verzekering en aansprakelijkheid 

De school is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor 

diefstal of kwijtraken van meegebrachte spullen naar school. 

 

Het bestuur van StisamO heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor het personeel, 

vrijwilligers en leerlingen van de StisamO-scholen.  De verzekering is alleen van toepassing op 

ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en tijdens 

het rechtstreeks komen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten 

plaatsvinden.  

 

Naast de ongevallenverzekering kent de school een doorlopende reisverzekering. Deze geldt tijdens al 

die reizen, kampen en excursies, die door of namens de school georganiseerd zijn. Schade aan, 

diefstal of verlies van bagage of eigendommen van leerlingen en begeleiders is via deze verzekering 

tot een beperkt bedrag verzekerd. In sommige gevallen geldt een eigen risico.  

Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de reisverzekering is 

op te vragen bij het bestuursbureau van StisamO.    
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