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De basisschoolperiode is een belangrijke periode in het leven van uw kind; uw kind heeft de rest van 
zijn/haar leven profijt van een goede basis waarop het kan voortborduren. In de loop van de jaren 
vertrouwt u uw kind ruim 7500 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school De Stek. Dat is 
een groot deel van een kinderleven. Daarom is het zo belangrijk om een basisschool te kiezen die bij u 
en uw kind past.   

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijze, sfeer en kwaliteit en dat maakt het kiezen voor u als 
ouders lastig. Daarom vraagt de overheid aan iedere basisschool om een schoolgids te maken om 
ouders inzicht te geven over de werkwijze van een school. Op basis van de verkregen informatie kunt u 
als ouders dan een bewuste keuze maken.   

In de schoolgids vindt u beknopt onze missie, visie, identiteit, sfeer, werkwijze en onderwijsactiviteiten 
beschreven. Ook kunt u hierin lezen over zaken die we dit schooljaar ingepland hebben als ontwikkel- 
of verbetertrajecten gericht op de inhoud van ons onderwijs.  

Mocht u iets missen in deze schoolgids of iets is onduidelijk, dan horen we dit graag van u. Deze 
schoolgids is automatisch gegenereerd vanuit de informatie van de website 'scholen op de kaart'. Dit is 
heel effectief. Een keerzijde is dat we niet volledig invloed hebben op de lay-out en soms gebruik 
moeten maken van standaard formuleringen.

Laat het nieuwe schooljaar 2019-2020 een fijn jaar worden op De Stek, voor u en uw kinderen!         

Namens het team en de Medezeggenschapsraad van De Stek,     

Angela Voogd en Simone van Delft (directie De Stek).

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool De Stek
Torenmuur 1
3991SW Houten

 0306365363
 http://www.de-stek-houten.nl
 directie@de-stek-houten.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Angela Voogd directie@de-stek-houten.nl

Teamleider Simone van Delft simone.vandelft@de-stek-houten.nl

De leerlingen van basisschool De Stek zijn verdeeld over twee locaties. 

De onderbouw, groepen 1-2-3, zit op de hoofdlocatie.

De middenbouw, groepen 4-5-6, zit op onze dependance Het Stekje

De bovenbouw, groepen 7-8, vindt u op de hoofdlocatie.

Waar de directeur verbonden is aan de onderbouw, coördineert de teamleider de midden- en 
bovenbouw.

Aantal leerlingen

Dependance Het Stekje
Merantihout 14
3991MW Houten
 030-6365660

Extra locaties

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting FECTIO
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 2.857
 http://www.ksfectio.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Profi Pendi.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

475

2018-2019

Bijzonder aan onze school is de grootte; op 1 oktober 2018 hadden wij 475 leerlingen. Onze leerlingen 
zitten verdeeld over twee gebouwen. De trend voor de toekomst laat langzaam aan een stabilisatie 
zien in het aantal leerlingen, mede doordat de nieuwbouwwijk inmiddels weinig nieuwbouw meer kent.

Van ouders krijgen wij terug dat de grootte van de school in de praktijk vaak niet opvalt. Dit komt mede 
doordat de leerlingen verdeeld zijn over twee gebouwen. Daarnaast maken wij positief gebruik van het 
feit dat er van alle groepen meerdere klassen zijn. Er is veel samenwerking.

Kernwoorden

GroeiVeilig

Verantwoordelijkheid Eigenaarschap

Missie en visie

Onze missie is: De Stek, groei die bij je past!   

Wij geven op de volgende manier invulling aan de visie: 

Veilig: een goed en warm klimaat, waarin respect is voor elkaar en waar je mag zijn wie je bent. Dit 
zorgt er voor dat je met plezier naar school kunt gaan.  

Groei: ieder kind is uniek en intelligentie kent vele vormen. Ons onderwijs is gericht op groei, inspiratie 
en de optimale ontwikkeling van het kind. Focus op wat je kunt en het onderzoeken van de eigen 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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talenten is hiervan een belangrijk aspect.  

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap: Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen leerproces. Dit betekent dat zij eigen keuzes durven en kunnen maken. En dat zij daar trots 
op zijn! Zij ontwikkelen een basis om zich later staande te kunnen houden in onze steeds veranderende 
maatschappij. 

Om bovenstaande te bereiken: 

- geven we onderwijs dat aansluit bij onze kinderen;

- willen we leren van en met elkaar in een uitdagende leeromgeving;

- kijken en luisteren we goed naar onze kinderen;

- nemen we de belangen van onze kinderen en hun ouders serieus;

- zijn er leuke dingen te beleven in de school;

- hebben we een goed en warm pedagogisch klimaat, waarin respect is voor elkaar en waar je mag zijn 
wie je bent. 

Prioriteiten

De jaarplannen worden afgeleid van het schoolondernemingsplan. De drie hoofddoelstellingen voor dit 
schooljaar zijn: 

- In samenwerking met Kunst Centraal zijn we gestart met een traject van drie jaar waarin we creatieve 
vakken gaan integreren met andere vakken. Kunst en Cultuur krijgen hierin een duidelijke plek. We 
willen richting een Kunst en Cultuurschool groeien. Dit is ons tweede jaar in dit traject.

- We werken verder in het traject Ouderbetrokkenheid. Dit is voor ons het derde jaar. Met ouders 
kiezen we onderwerpen die we samen verder uitwerken. 

- De leerlijnen informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden en mediawijsheid worden uitgewerkt 
voor alle groepen.  

Onze inzet wordt ingegeven door een verhoging van de kwaliteit van onderwijs. Onze leerlingen dienen 
te profiteren van onze verbeterpunten. Naast deze hoofditems blijven we ook op kleiner vlak groeien 
naar beter. 

Identiteit

Geloven is een levenshouding. Daarom is geloofsopvoeding geen vak zoals rekenen of taal. Wij geven 
onze katholieke identiteit vorm door het vieren van de katholieke feestdagen en in de sfeer waarin wij 
als leerkrachten met elkaar en met de kinderen omgaan. We geven daarbij zaken als solidariteit, 
betrokkenheid en respect voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs. Ook maken we gebruik van 
een levensbeschouwelijke methode. Geloofsopvoeding is een manier van omgaan tussen leerlingen 
onderling en leerkrachten; het is de nestgeur van de school en cultuurbepalend. 

Naast katholieke leerlingen bevinden zich op school ook niet- en andersgelovige leerlingen. Deze 
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pluriformiteit accepteren en respecteren wij. Het is goed dat op deze manier kinderen zich bewust 
worden van verschillende tradities; zo kunnen ze respect ontwikkelen voor andere opvattingen en 
belevingen. Wel vragen wij de ouders, die hun kinderen aanmelden, het katholieke geloof van onze 
school te respecteren.
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Vanaf groep 3 werken wij met een leerstofjaarklassensysteem.

De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd. 

Voor ieder leerjaar zijn er op twee dagen extra mensen aanwezig om extra ondersteuning aan de 
kinderen te bieden. Dit maakt ons in staat om nog beter onderwijs te geven dat afgestemd is op de 
leerlingen.

Ook de motorische ontwikkeling is zeer belangrijk en daarom krijgen de kinderen vanaf groep 1 
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

In 8 jaar tijd gaan de leerlingen minimaal 7520 uur naar school. Per jaar gaan de kinderen van de 
groepen 1-4 gemiddeld 880 uur naar school en de leerlingen van de groepen 5-8 gaan 1010 uur naar 
school. Per week is dit 23,5 uur voor de onderbouw tegenover 26 uur voor de bovenbouw.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht gaan we op zoek naar een vervanger die de groep kan 
begeleiden. We handelen volgens de volgende opties:

-  Als de ondersteuner van het leerjaar aanwezig is, zal zij de groep lesgeven.

-  We vragen teamleden die hebben aangegeven op bepaalde dagen in te willen vallen.

-  We plaatsen de aanvraag bij invalpool Transvita/PIO Personeel. 

-  De invaller vervangt in de groep van de afwezige leerkracht. 

-  Wanneer er voor één dag geen vervanging beschikbaar is, wordt de groep over de andere groepen 
verdeeld. Deze verdeling is gemaakt door de eigen leerkracht(en). Voor iedere klas is er voor ieder 
kwartaal een ander mapje met werk beschikbaar dat leerlingen kunnen maken, passend bij de stof waar 
leerlingen op dat moment mee bezig zijn. Indien de teamleider op de locatie aanwezig is, zorgt zij voor 
de verdeling van de leerlingen en vangt aan het eind van de lesdag de leerlingen het laatste kwartier 
van de dag op in de eigen klas. 

- Wanneer er voor twee dagen geen vervanging beschikbaar is, mag de groep de tweede dag 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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thuisblijven (leerlingen waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen regelen, worden verdeeld over de 
andere (parallel)groepen). 

- Wanneer er voor drie of meer dagen geen vervanging beschikbaar is, mag steeds een andere groep 
een dag thuisblijven. De leerkracht van deze groep vervangt de afwezige leerkracht.

Als een vervangingssituatie langer gaat duren, gaan we gerichter op zoek naar een vervanger die bij de 
groep past. Bij langdurige vervanging kan ook besloten worden om een vaste leerkracht tijdelijk in een 
andere groep te plaatsen en de vervanger in de klas van de vaste leerkracht, omdat dat meer passend 
is. Uiteraard proberen we wisselingen van leerkrachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lezen
3 uur 3 uur 

Taal
4 uur 4 uur 

Rekenen
3 uur 3 uur 

Voorbereidend schrijven
30 min 30 min

De onderwijstijd is vastgesteld voor alle leerjaren. Het kan voor komen dat we constateren dat een 
bepaalde klas op een vakgebied meer lestijd nodig heeft. Dit wordt vastgesteld naar aanleiding van 
analyses van landelijk genormeerde toetsen. Er zal dan een aanpassing voor die specifieke groep zijn in 
de onderwijstijd van het vakgebied. Dit gebeurt altijd in overleg met de interne begeleiders.
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Zaakvakken inclusief 
cultuureducatie 5 uur 5 uur 

Levensbeschouwing 
inclusief Kiva

2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
5 u 45 min 5 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 4 uur 

Taal
3 u 15 min 3 u 45 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 45 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 1 uur 1 uur 

Kiva, sociaal 
emotionele 
ontwikkeling

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 30 min 30 min

9



2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Computerlokaal

Ons hoofdgebouw beschikt over een computerlokaal. In het bijgebouw is er op de eerste en tweede 
verdieping een lokaal waar extra computers staan. Tevens staan er in iedere groep ook vier 
computers. Daarnaast beschikt ieder leerjaar vanaf groep 3 over een laptopkar met chromebooks. In de 
kleutergroepen wordt met tablets gewerkt.

In het hoofdgebouw zijn twee speelzalen aanwezig.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Kind & Co organiseert een peuteropvang op onze school. Dit geeft mogelijkheden om samen te werken 
met onze kleutergroepen. Heeft u hierin interesse, neem dan een kijkje op hun website 
(www.kmnkindenco.nl).

De peuterscholen/peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar onze kinderen voor de basisschool 
hebben gezeten, zorgen voor een overdracht naar onze school. Wij ontvangen deze na toestemming 
van de ouders/verzorgers. De ervaringen van deze instanties, evenals de input van ouders, gebruiken 
wij om ons onderwijs al bij de start aan te kunnen laten sluiten op de ontwikkeling van de kinderen.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Ons uitgangspunt is dat ieder kind dat bij ons in ontwikkeling komt van harte welkom is.

Dit betekent dat wij bij interesse van ouders in onze school altijd in gesprek gaan. Doel van dit gesprek 
is om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Bij een bepaalde zorg brengen wij deze zo volledig 
mogelijk in kaart. Samen met ouders, onze specialisten, intern begeleiders en eventuele externe 
organisaties bekijken wij wat het kind nodig heeft en of wij de benodigde expertise in huis hebben. Als 
blijkt dat de Stek niet de juiste plek is voor het kind, gaan wij samen met ouders op zoek naar de plaats 
waar de leerling tot ontplooiing kan komen.

Uitgangspunt is dat wij altijd Passend Onderwijs voor het kind willen verzorgen. Lukt dat niet op de 
Stek dan kan ook ons Samenwerkingsverband Profi Pendi ingezet worden.

Bekijk onderstaande interessante informatie over Profi Pendi:

Passend Onderwijs voor elk kind 

Passend Onderwijs heeft als doel dat ieder kind een plek krijgt op een school die past bij de kwaliteiten 
en de mogelijkheden van het kind. Ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Om dit te 
realiseren, eventueel met wat extra ondersteuning, werken basisscholen in de regio samen in een 
samenwerkingsverband. In deze regio is dat Profi Pendi. Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor 
het basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Het 
bestaat uit 17 schoolbesturen, ca. 17.000 leerlingen en ca. 80 scholen (inclusief 4 scholen voor speciaal 
basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs). 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

·         alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

·         een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

·         een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 

·         scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 

·         de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 

·         kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. (Bron: Rijksoverheid.nl) 

Zorgplicht 
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De school waar een kind naartoe gaat, is verplicht passende ondersteuning te geven als de leerling 
extra ondersteuning nodig heeft. Dat wordt zorgplicht genoemd. Wanneer de school deze hulp niet kan 
bieden, zoekt de school samen met ouders naar de best passende plek voor de leerling. Het 
uitgangspunt daarbij is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen. Echter, niet alle gespecialiseerde 
vormen van ondersteuning kunnen geboden worden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. 
Daarom werkt Profi Pendi samen met scholen voor speciaal onderwijs buiten de regio die bereid zijn 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toe te laten. 

Ondersteuningsplan 

De scholen in deze regio bieden dezelfde basisondersteuning. Soms is echter extra ondersteuning 
nodig voor een leerling. Profi Pendi ontvangt middelen vanuit de overheid voor zowel de basis- als de 
extra ondersteuning. Hoe dit geld wordt ingezet en verdeeld over de deelnemende schoolbesturen is 
vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP). Daarin staan ook andere afspraken, bijvoorbeeld wanneer 
een kind een plek kan krijgen in speciaal (basis)onderwijs. Dit plan wordt afgestemd met de gemeenten 
in de regio. 

Wanneer naar het samenwerkingsverband? 

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan een school kan bieden. Als Intern Begeleider 
(IB’er), groepsleerkracht of ouder van de leerling krijgt u op dat moment te maken met het 
samenwerkingsverband. De IB’er neemt het initiatief voor een multidisciplinair overleg. Dat is een 
overleg waarin ouders, leerkracht(en), de Intern Begeleider van de school, een Collegiaal Consultant 
van Profi Pendi en eventueel andere deskundigen met elkaar bespreken hoe het kind de ondersteuning 
kan krijgen die het nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld besloten worden hulp van buitenaf de school 
binnen te halen. Wanneer een kind daarmee voldoende geholpen is, kan het op de eigen basisschool 
blijven. Soms blijkt echter dat ook deze hulp onvoldoende helpt. Er wordt dan met elkaar besloten dat 
een kind naar speciaal basisonderwijs of naar een school voor speciaal onderwijs zal gaan. De school 
dient dan bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring. 

Betrokkenen 

Bij een multidisciplinair overleg schuift – afhankelijk van de hulpvraag – geregeld iemand van het 
sociaal team aan. Er kunnen dan direct afspraken gemaakt worden waar onderwijs en zorg elkaar 
raken. Ook andere deskundigen, denk aan een logopediste of orthopedagoog, kunnen deelnemen. 
Leerplicht kan ook deelnemen. De gemeenten en het onderwijs stemmen geregeld zaken met elkaar af 
waar onderwijs en zorg elkaar nodig hebben. Zo denken de gemeenten mee bij het opstellen van het 
Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en is het samenwerkingsverband betrokken bij de 
totstandkoming van de gemeentelijke jeugdplannen. 

Privacy 

Wanneer voor een leerling een multidisciplinair overleg gevoerd wordt, deelt de school informatie over 
de leerling met het samenwerkingsverband.  Profi Pendi gaat zorgvuldig om met deze privacygevoelige 
informatie en maakt daarom gebruik van de monitor Kindkans. Hierin worden gegevens op een veilige 
manier gedeeld. 

Wat doet Profi Pendi? 

Profi Pendi probeert ervoor te zorgen dat er een dekkend aanbod van voorzieningen is, zodat 
thuiszitten voorkomen kan worden en kinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving naar school 
kunnen. Profi Pendi zorgt er ook voor dat elke school in de regio dezelfde basisondersteuning aanbiedt 
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en is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor extra begeleiding onder de aangesloten 
schoolbesturen. 

Meer weten? 

Ga naar de website www.profipendi.nl of kijk op www.passendonderwijs.nl. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 9

Onderwijsassistent 3

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 1

Specialist hoogbegaafdheid 2

Kunst en cultuur specialist 1

Rots en Watertrainers 1
Schoolopleiders (begeleiding 
studenten)

2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Stek werken we in eerste instantie preventief. Bij de start van het schooljaar beginnen we ieder 
jaar opnieuw met het vormen van de groepsdynamiek. Intern begeleiders komen in de eerste weken 
observeren om de sfeer in de groep te bespreken. Daarnaast gebruiken wij de methode "Kiva" om 
thematisch aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te werken. De methode is 
uitgebreid wetenschappelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen waarin is aangetoond dat 
de methode effectief is.

Mocht het toch voorkomen dat er gepest wordt, dan gebruiken wij Kids' Skills voor de groepen 1 t/m 4. 
Kids’ Skills is een methode waar het kind in het middelpunt staat, een methode waar gekeken wordt 
naar wat het kind kan leren, opbouwen en ontwikkelen. Kinderen leren op een positieve, constructieve 
manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren. Bij Kids’ Skills worden 
beschuldigende vingers voorkomen. Er wordt niet veel aandacht besteed aan het zoeken naar de 
oorspronkelijk oorzaak van het probleem van het kind, de methode concentreert zich juist op 
wat/welke vaardigheden het kind moet leren.

Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de No Blame methode. Deze methode is oplossingsgericht, 
werkt vanuit een niet straffend model en is toch (of volgens ons daarom) zeer effectief. Het is 
proefondervindelijk gebleken dat veel strategieën die gebruikt zijn om het gedrag van de pester te 
veranderen, niet effectief zijn. We kijken naar de pester over het algemeen met gevoelens van 
boosheid en frustratie, en naar het slachtoffer met medelijden. Vanuit deze betrokkenheid is het 
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moeilijk om objectief en los van emoties te kijken naar wat er gebeurt. De No Blame methode is een 
stappenplan om effectief en oplossingsgericht tegen pesten op te treden. De stappen zijn op zich 
simpel; in eerste instantie neem je het kind dat gepest wordt apart en bespreekt de problemen. 
Vervolgens wordt een groepje kinderen geformeerd dat een steungroep vormt en gaan helpen. Met de 
steungroep en het gepeste kind wordt tijdens gesprekken afgesproken wat het gepeste kind zou 
helpen. Na een week of twee wordt met dezelfde kinderen geëvalueerd wat er veranderd is: wat gaat 
nu goed en wat moet er in het plan bijgesteld worden. Wederom volgt er na twee weken een evaluatie. 
Net zo lang totdat het gepeste kind zich weer prettig voelt. Daarna volgen er na langere tussenpozen 
evaluaties om vast te stellen of het ongewenste gedrag daadwerkelijk weg blijft. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via De 
monitor van Kiva en van Beekveld & Terpstra.

Drie keer per jaar analyseren de veiligheidscoördinatoren de gegevens in dit model en stellen op basis 
daarvan een plan van aanpak op.

Daarnaast monitoren wij het welbevinden via een digitale vragenlijst die bij onze methode Kiva hoort; 
dit gebeurt twee keer per jaar.

Ook gebruiken we eens per twee jaar een vragenlijst van van Beekveld & Terpstra. Alle scholen binnen 
onze Stichting KS Fectio gebruikt deze vragenlijst, zodat we intern kunnen vergelijken en van elkaar 
kunnen leren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Sterkenburg. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via daphne.vansterkenburg@de-stek-houten.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Arendonk. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
ellen.arendonk@de-stek-houten.nl.
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Klachtenregeling

Mocht u als ouder een klacht hebben over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een 
leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er vanuit dat u deze klacht eerst bespreekt 
met degene die de klacht betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met 
de directeur. 

U kunt ook, als u dat wenst, gebruik maken van een interne vertrouwenspersoon; op De Stek zijn dat 
Ellen Arendonk en Daphne van Sterkenburg. 

Mocht de bespreking van uw klacht voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, óf bent u van 
mening dat u de klacht niet met genoemde personen kunt bespreken, dan kunt u een van de 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar, tijdens het startgesprek, bespreekt de leerkracht met de ouders op 
welke manier zij dat schooljaar contact houden. Daarnaast informeert de leerkracht de ouder over de 
leerstof door na iedere vakantie te communiceren over waar de komende periode aan gewerkt wordt. 
Ook vinden er gesprekken met ouders (en kind) plaats.

Wij informeren alle ouders wekelijks via Social Schools. Via deze app houdt de leerkracht u op de 
hoogte van alles wat er in de klas gebeurt. Daarnaast krijgt u ook via deze app informatie van de OV, 
MR en directie. Ook vindt u hier de agenda met alle activiteiten, studiedagen en vakanties.

Naast gesprekken met ouders, is er ook telefonisch overleg mogelijk.

Wij vinden een intensief contact tussen ouders en school van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van 
het kind. Zowel ouders als school hebben invloed op het leerproces van de leerlingen. 

We hebben gemerkt dat ouders in deze tijd een andere betrokkenheid zoeken bij school dan we 
gewend zijn. Wij geven hier graag gehoor aan door het traject ouderbetrokkenheid 3.0, onder leiding 
van het CPS, in school te introduceren. Een traject dat we nadrukkelijk samen met ouders doorlopen. 

We merken dat kinderen het waarderen als hun ouders op school "meehelpen" en veel ouders vinden 
dit ook leuk om te doen. Daarom durven wij u te vragen om ons bij een aantal activiteiten te 
ondersteunen.

Daarnaast hebben wij de input van ouders nodig om hen tot optimale ontwikkeling te kunnen brengen. 
Daarom starten wij het schooljaar met gesprekken over het welbevinden van het kind. Gedurende het 
schooljaar zijn er een aantal vaste momenten voor gesprekken. Daarnaast is het altijd mogelijk om 
tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken. Uw kind is altijd welkom om bij deze gesprekken 
aanwezig te zijn.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Participeren in de werkgroep ouderbetrokkenheid

Onze Oudervereniging bestaat uit zo'n twaalf ouders. Zij organiseren, samen met leerkrachten, de 
feesten op onze school. Voor de uitvoering van de festiviteiten wordt regelmatig hulp van ouders 
gevraagd. Hiervoor kunnen ouders aan het begin van het schooljaar intekenen op een lijst. 

Er zijn ook ouders die met ons meedenken over het beleid van de school. Vier ouders vormen samen 
met drie leerkrachten de Medezeggenschapsraad van de Stek. Bij een stemming hebben ouders en 
leerkrachten evenveel invloed. 

Verder is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarbij leerkrachten en 
ouders van alle scholen binnen onze Stichting KS Fectio zijn afgevaardigd. Dit kan een ouder of een 
leerkracht zijn. 

Daarnaast doen we af en toe een oproep via onze app Social Schools om een werkgroep te kunnen 
vormen om te brainstormen over een bepaald onderwerp.

klachtroutes volgen die op de volgende bladzijde zijn uitgewerkt. U dient de klacht binnen een termijn 
van 4 weken in. 

In de bijlage vindt u de gehele klachtenregeling. Wij nodigen u uit deze te bekijken, mocht u een klacht 
hebben.
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• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De speelpauze na de lunch wordt verzorgd door medewerkers van Kids Lodge (www.kidslodge.nl). Zij 
worden ondersteund door een aantal ouders. Deze ouders krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. 
Wij vragen daarom aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze onkostenvergoeding mogelijk te 
maken. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit € 35 per jaar en voor de groepen 5 t/m 8 € 45 per jaar.

4.3 Schoolverzekering

De school valt onder het bestuur van Katholieke Scholenstichting Fectio. Fectio heeft zowel een basis- 
als een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten met Verus. Verus biedt het verzekeringspakket aan in 
samenwerking met de Raetsheren van Orden. 

Het basispakket omvat:

• Een aansprakelijkheidsverzekering
• Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden en toezichthouders
• Een schoolongevallenverzekering

Naast het basispakket heeft Fectio gekozen voor de volgende uitbreidingen:

• Brandverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt u kind ziekmelden door dit telefonisch, via de mail van de leerkracht of via de app Social Schools 
te melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

U kunt verlof aanvragen door het invullen van een verlofformulier. De aanvraag van verlof dient 
minimaal 6 weken voor het verlof, aangevraagd te zijn. Het verlofformulier vindt u in de bijlage of kunt 
u op school vragen.

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige 
omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof wordt 
verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. 
Meestal blijft het verlof beperkt tot één of enkele dagen. Voorbeelden daarvan zijn:

• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• verhuizing
• huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
• bij ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
• bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum
• bij 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders
• bepaalde gezinsproblematieken

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

• Inventarisverzekering
• Doorlopende reisverzekering

Denkt u aanspraak te kunnen maken op de schoolverzekering, dan kunt u contact opnemen met de 
directie van de school.
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Uit de jurisprudentie blijkt dat geen gewichtige omstandigheden zijn:

• een midweekaanbieding van ouders of anderen;
• een of meerdere dagen eerder vertrekken naar vakantie om de files voor te zijn;
• eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen of vervoertechnische 

redenen;
• een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten;
• dienstrooster van de werkgever van de ouders;
• activiteiten van verenigingen, zoals scouting-of voetbalkamp;
• geen andere boekingsmogelijkheden;
• familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst;
• verjaardagen van familieleden. 

Procedure

Een aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek tot 10 schooldagen, moet gedaan worden bij de 
directie van de school. Betreft de aanvraag meer dan 10 schooldagen dan beslist de 
leerplichtambtenaar over het verzoek. U dient de aanvraag schriftelijk in bij de directie, acht weken van 
te voren of zo snel mogelijk. De directie heeft zo nodig een gesprek met u over het verzoek. De directie 
neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk aan u mee. U kunt tegen de beslissing schriftelijk in 
bezwaar gaan. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u geen tijd hebt om de aanvraag voor 
extra verlof wegens gewichtige omstandigheden tijdig te doen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van 
bloed- en aanverwanten. Dan zal achteraf worden beoordeeld of er sprake was van gewichtige 
omstandigheden die het kind betreffen. Vaak zal de directie in zo’n geval een melding doen bij de 
leerplichtambtenaar dat uw kind ongeoorloofd afwezig is. 

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er 
recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U moet deze 
vorm van verlof minstens 2 dagen van te voren melden bij de teamleider van de school. 

Bezwaar en beroep

Voor de beroepsprocedure en de eventuele voorlopige voorziening, verwijs ik u naar de website van de 
school (of gemeente). 

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school 
vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van vakantie of een korte vakantie 
tussendoor mag niet. De enige mogelijkheid voor extra verlof voor vakantie wordt genoemd in de 
Leerplichtwet. Dit is het geval als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (een van) de 
ouders alleen buiten de vastgestelde schoolvakanties met hen op vakantie kan. Hierbij kunt u denken 
aan een beroep in bijvoorbeeld het toerisme of in de agrarische sector, waarin de verdiensten 
nadrukkelijk in de zomermaanden gemaakt worden.  De aanvraag voor vakantieverlof moet schriftelijk 
ingediend worden bij de directie van de school. Aan dit verlof moeten alle hieronder staande 
voorwaarden verbonden zijn:

• het verlof moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn die de ouders en de leerling 
gezamenlijk kunnen doorbrengen;

• het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
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• het verlof mag hoogstens 1 keer per jaar voor maximaal 10 dagen worden verleend;
• een vakantieverklaring werkgever/zelfstandige dient te worden overlegd;
• het verlof is niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

Verzuim

Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Er zijn verschillende vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bijvoorbeeld als u de 
schoolvakantie verlengt met een paar dagen, of als u eerder op vakantie gaat in een schoolweek. Dit 
noemen we luxe verzuim. Het kan ook voorkomen dat uw kind regelmatig te laat komt op school of 
spijbelt. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht, op grond van de Leerplichtwet,  het 
schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Na een melding zoekt de leerplichtambtenaar uit 
wat de reden is van het schoolverzuim. Deze zal een gesprek hebben met de directie van de school en 
met u en soms ook met uw kind. Er zullen afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het 
verzuim. Er zijn vele manieren om het schoolverzuim terug te dringen. Soms is het nodig een vorm van 
hulpverlening in te schakelen,  en soms wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Rond de 
schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake 
is van luxe verzuim. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar worden de resultaten van toetsen die niet bij de methode horen (wij gebruiken 
hiervoor Cito) geanalyseerd door de leerkrachten en de intern begeleider van de school. Deze 
resultaten, samen met de onderwijsbehoeften van het kind, vormen de basis voor de indeling in 
niveaugroepen per hoofdvak. Daarnaast stelt de leerkracht zijn/haar onderwijs bij aan de hand van deze 
analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de verschillende leerkrachten binnen de 
parallelgroepen. De intern begeleider ondersteunt hierbij.

Daarnaast bespreekt de intern begeleider vier keer per jaar de voortgang van de groep met de 
leerkracht en met de teamleiders. Daarin wordt gekeken wat er schoolbreed nodig is om de 
leeropbrengsten te verhogen. In het jaarplan geeft de school aan welke verbeterpunten voor de school 
gelden. 

5.2 Eindtoets

Sinds twee jaar nemen wij in groep 8 de Dia-toets af. Deze toets is diagnostisch en laat de ontwikkeling 
van leerlingen zien ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen. Wij hebben ruim 2 maanden 
van te voren een proeftoets, zodat kinderen weten wat hun te wachten staat.

Het schoolgemiddelde is 360,9 in schooljaar 2018-2019. Deze uitslag zit boven het landelijk 
gemiddelde.

De adviezen voor het Voortgezet Onderwijs komen tot stand door de leerlingen jarenlang te volgen. 
Hierdoor weten we wat zij aan kunnen.

Wat is de eindtoets?
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. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 4,2%

vmbo-(g)t 19,7%

vmbo-(g)t / havo 14,1%

havo 15,5%

havo / vwo 16,9%

vwo 28,2%

onbekend 1,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Eigenaar-verantwoordelijk

GroeiVeilig

Een positief welbevinden en een positief zelfbeeld bij ieder kind dragen bij aan een sfeer op school 
waarin ieder zich veilig kan voelen. Dit zorgt er voor dat je met plezier naar school kunt gaan en tot een 
optimale groei en ontwikkeling komt. Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid: we leren kinderen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We 
vinden het belangrijk dat ze zelf willen leren en groeien. Hierdoor ontwikkelen ze verantwoordelijkheid 
voor hun eigen ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Daarom benaderen we het kind 
als persoon, ieder kind is immers uniek. Door het inzetten van verschillende coöperatieve werkvormen, 
leren we de kinderen samen te werken en samen te leren. 

“De Stek”, waar iedereen uniek is, niemand volmaakt is, maar waar we samen compleet zijn. 

Bij de start van ieder schooljaar wordt opnieuw veel aandacht besteed aan het vormen van een 
positieve groepsdynamiek. Daartoe krijgt de leerkracht ondersteuning van de intern begeleider. De 
intern begeleider observeert aan het begin van het schooljaar in iedere groep. Zij geeft tips en tops ten 
aanzien van effectief leerkrachtgedrag en de interactie tussen de leerkracht en het kind.

Onze methode Kiva draagt hier tevens aan bij.

Daarnaast volgt ons leerlingvolgsysteem de kinderen met betrekking tot hun sociaal emotionele 
ontwikkeling. Indien nodig worden er interventies op individueel- of groepsniveaus gepleegd. Hierbij 
valt te denken aan het (tijdelijk) inzetten van andere methodes zoals Taakspel, No Blame of Kids'Skills, 
een beloningssysteem voor een kind of het raadplegen van een externe instantie. Ons veiligheidsbeleid 
is uitgangspunt van ons handelen.

Incidenten worden structureel verzameld. Twee maal per jaar worden deze geanalyseerd. Indien nodig 
wordt er een actie uitgezet om structurele voorvallen te voorkomen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Op de Stek wordt volgens het Stekmodel lesgegeven. Dit is het directe instructiemodel. In dit model is 
het doel belangrijker dan de methode.  Bij de instructie wordt er gebruik gemaakt van coöperatieve 
werkvormen en worden leerlingen actief betrokken.

Daarnaast wordt de lesstof in drie niveaus aangeboden. Het komt voor dat dit niet voor iedere leerling 
werkt en dan is er nog een aparte leerlijn mogelijk; het kan zijn dat het niveau te moeilijk is en ook dat 
een leerling juist meer uitdaging nodig heeft.

De teamleiders observeren het leerkrachtgedrag en geven hier gerichte feedback op. Punten voor de 
ontwikkeling van de leerkracht worden hierop afgestemd.

Middels een trendanalyse hebben we zicht op de resultaten van onze leerlingen en passen hiermee ons 
onderwijs aan, aan de behoeften van de groep. Door regelmatige observaties van de teamleiders en de 
intern begeleiders merken we dat we alert moeten blijven op gemaakte afspraken binnen het team. De 
borging blijft constant in ons vizier. Daarom maken wij verbeterplannen die we wegzetten in een 
jaarplan. Hierin zijn we zeer ambitieus. Het komt daardoor voor dat we niet altijd de planning halen. 
Het verbeterplan wordt dan opnieuw op de agenda gezet. De kwaliteit van ons onderwijs blijft een 
belangrijk uitgangspunt bij al onze plannen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we gericht aan de slag gegaan met het integreren van vakken. Door 
projectmatig te werken en de doelen van meerdere vakken in één thema te verwerken worden de 
lessen meer betekenisvol voor de leerlingen. Daarnaast is er ruimte voor de eigen leervragen van 
kinderen. Wij worden hierin begeleid door Kunst Centraal (driejarig traject).

Alle teamleden hebben een professionaliseringsplan gemaakt waarin ze aangeven waarin ze zich 
verder willen ontwikkelen. Dit is afgestemd op de ontwikkeling van de gehele organisatie. Zo vullen de 
personeelsleden elkaar aan en wordt het gehele team versterkt. Er is zicht op talenten van mensen en 
die kunnen worden ingezet ten behoeve van de hele organisatie.
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6 Schooltijden en opvang

Rond het middaguur eten de kinderen met de eigen groepsleerkracht. 

Vervolgens spelen de groepen in clusters een half uurtje buiten, waarbij een medewerker van Kids 
Lodge samen met 1 of 2 ouders toezicht houden. 

Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Daarnaast zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ook op 
vrijdagmiddag vrij.

Op het gebied van de naschoolse opvang halen nagenoeg alle opvangorganisaties kinderen op van 
onze school.

De voorschoolse opvang wordt in de praktijk vooral door ouders onderling geregeld.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:25 - 14:40  - 14:40  - 

Dinsdag  - 08:25 - 14:40  - 14:40  - 

Woensdag  - 08:25 - 12:25  -  - 

Donderdag  - 08:25 - 14:40  - 14:40  - 

Vrijdag  - 08:25 - 14:40  - 14:40  - 

Maandag: Stekje: 10 minuten later
Dinsdag: Stekje: 10 minuten later
Woensdag: Gr. 1-4 tot 11.55u. Stekje 10 minuten later 
Vrijdag: Gr. 1-4 tot 11.55u. Stekje 10 minuten later 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groepen 3 t/m 8 maandag, woensdag en donderdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Kids Lodge, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Sinds schooljaar 2017-2018 ondersteunen medewerkers van Kids Lodge bij de pleinwacht tussen de 
middag. 

Zowel de medewerkers van Kids Lodge als de hulpouders ontvangen een kleine (onkosten)vergoeding. 
Hiervoor vragen wij u een vrijwillige bijdrage per jaar. Voor de groepen 1-4 is dit € 35 en voor de groepen 
5-8 € 45.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

RKBS De Stek vindt beweging heel belangrijk. Daarom wordt het gymonderwijs van groep 1 t/m 8 door 
vakleerkrachten gegeven. Zij zijn speciaal opgeleid voor het bewegingsonderwijs. Zij kunnen kinderen 
de vaardigheden goed aanleren en kunnen leerkrachten adviseren met betrekking tot de grote 
motoriek van de leerlingen.

Alle groepen hebben twee keer per week een gymles. De kleuters gymmen op school in de speelzaal. 
Daarnaast hebben zij dagelijks extra beweging bij het buitenspelen.

De groepen 3 en 4 gymmen in de gymzaal van basisschool de Plantage en de groepen 5-8 in Sporthal de 
Wetering.

De groepen 3, 4 en 5 hebben een dubbele gymtijd op één dag. Deze groepen hebben iets meer tijd 
nodig om bij de locatie te komen en zich om te kleden. Door de gymtijd na elkaar te plannen, houden zij 
meer bewegingstijd over.
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Daarnaast zijn er nog enkele studiedagen. Alle leerlingen zijn vrij op:

Woensdag 9 oktober (hele dag) - Dinsdag 24 maart (hele dag) - Donderdagmiddag 25 juni (vanaf 
12.00u)

De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn daarnaast ook nog vrij op:

Maandag 30 september - Donderdag 28 november - Dinsdag 4 februari - Maandag 2 maart - Di 14 april - 
Maandag 8 juni - Donderdag 2 juli 

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020

Pinkstervakantie 30 mei 2020 07 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

28



© 2019


	Over de school
	Algemene gegevens
	Profiel van de school

	Het onderwijs
	Groepen en leraren
	Invulling onderwijstijd
	Extra faciliteiten
	Voor- en vroegschoolse educatie

	Ondersteuning voor leerlingen
	Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
	Veiligheid

	Ouders en school
	Hoe ouders worden betrokken
	Ouderbijdrage
	Schoolverzekering
	Ziekmelden en verzuim aanvragen

	Ontwikkeling van leerlingen
	Tussentijdse toetsen
	Eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling
	Kwaliteitszorg

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster


