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1. De school
1.1

Het bestuur

Welkom op de Steven Stemerdingschool, een PCBO-school.
PCBO biedt opvang en onderwijs op voornamelijk Rotterdam-Zuid met 23 basisscholen, 11 eigen
peuterspeelzalen, 3 kindcentra en 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Wij werken met elkaar
samen en delen hetzelfde hart voor ontwikkeling.
Wij zien school als een oefenplek waar ieder kind in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen.
Waar leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Waar extra aandacht is voor kinderen die dat nodig
hebben en waar iedere leerling welkom is en zich welkom voelt.
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Onze leerkrachten noemen we ‘hartwerkers’. Zij zijn trots op hun vak en staan voor goed onderwijs
en brede vorming van uw kinderen. Onze collega’s krijgen ook veel mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen.
Leerlingen groeien het meest als school goed samenwerkt met thuis. Wij betrekken u als ouder actief
op verschillende manieren bij het onderwijs aan uw kind(eren). Vanzelfsprekend staan wij ook open
voor uw vragen en opmerkingen.
Zo werken we met elkaar aan een basis die klopt. En zorgen wij er samen voor dat uw kind een fijne
schooltijd met goed onderwijs krijgt.
Hartelijke groet,
Diane Middelkoop
Piet Monster
College van bestuur PCBO

De christelijke school en de Wet op het Primair Onderwijs
Onze school moet zich evenals alle basisscholen in Nederland houden aan de Wet op het Primair
Onderwijs. Rekenen, taal en een aantal andere vakken zijn verplicht. Ook het aantal uren onderwijs is
wettelijk geregeld. Er zijn eisen aan wat kinderen moeten leren om straks het voortgezet onderwijs
te kunnen volgen. Alle basisscholen in Nederland werken daaraan.
Wat doet de christelijke school nog meer?
Naast vakken als rekenen, taal, schrijven, bewegingsonderwijs, expressie, aardrijkskunde,
geschiedenis en biologie krijgen de kinderen op onze school godsdienstige vorming, wij gebruiken
daarvoor de methode ” Trefwoord ” in de groepen 3 t/m 8. Deze methode gaat uit van thema’s
rondom het geloof waarbij ook aandacht wordt besteed aan hedendaagse vraagstukken. Bij de
kleutergroepen wordt er verteld aan de hand van de Prentenbijbel. Wij vinden het belangrijk de dag
regelmatig te openen en te beëindigen met het gebed, een lied of versje.
Van de kinderen die onze school bezoeken verwachten wij dat zij de Kerst- en Paasvieringen
bijwonen, ook al vallen deze vieringen soms buiten de schooltijden.
De christelijke school en anders gelovigen en anders denkenden.
Respect voor elkaar vinden we vanuit ons geloof belangrijk. Op onze school en op de andere
basisscholen van ons bestuur zitten ook kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij zijn
welkom, het is voor iedereen belangrijk is samen te leren leven in een stad waar veel verschillen zijn.
We praten in de klas ook over hun geloof. Respect speelt daarbij een belangrijke rol. We vragen
iedereen eerbied te tonen voor de manier waarop in de klas wordt omgegaan met de Bijbel, het lied
en het gebed.
De school wil meewerken aan wederzijds begrip tussen mensen met verschillende achtergronden,
verschillende talen en verschillende geloven.
Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is in dit opzicht erg belangrijk.
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1.2
Directie
Op de Steven Stemerdingschool wordt de directie gevormd door een directeur (mevrouw M. Snel) en
een adjunct-directeur (mevrouw C. van Veen -Steehouwer). De directie houdt zich bezig met de
beleidsmatige zaken in school en met de organisatie en de beheersmatige kant van het onderwijs.
De directie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de dagelijkse gang
van zaken in de school.
Wilt u uw kind laten inschrijven, of heeft u vragen van algemene aard of klachten dan kunt u bij de
directie terecht. U kunt altijd (telefonisch) een afspraak maken.
1.3
Situering
De Steven Stemerdingschool ligt heel centraal in Zuidwijk, in een groene omgeving. Het gebouw is in
1996 geheel aangepast aan de eisen van deze tijd. De school heeft twee ingangen: één aan de
Luntershoek en één aan de Kruisvoorde, waar ook onze gymnastiekzaal staat.
De school huisvest ook een Voorschool met 3 peutergroepen waardoor wij in staat zijn onderwijs te
bieden aan leerlingen van 2 tot 12 jaar. Deze peuterspeelzaal heet “Het Zonnehoekje” en de
dagelijkse leiding is in handen van de directie. Het postadres en het telefoonnummer van de
peuterspeelzaal zijn gelijk aan dat van de Steven Stemerdingschool.
1.4
Schoolgrootte
Het aantal leerlingen wordt elk jaar op 1 oktober vastgesteld. De Steven Stemerding had de laatste
jaren de volgende leerlingaantallen:
01-10-2017
01-10-2018
01-10-2019
01-10-2020

260 leerlingen
260 leerlingen
260 leerlingen
235 leerlingen

Vanwege de tussentijdse instroom, zitten er aan het eind van het schooljaar meer kinderen op
school.
Voor het nieuwe cursusjaar telt de school 28 medewerkers met 1 of meerdere taken/functies:
17 leerkrachten
2 intern begeleiders
1 maatschappelijk werkster
2 directieleden
1 conciërge/ leidster TSO
3 onderwijsassistenten/leraar ondersteuners
1 medewerker ouderbetrokkenheid
5
Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10, 3085 EZ Rotterdam
Tel. 010 – 4808635

4 pedagogisch medewerkers

1.5
Voorschool “Het Zonnehoekje”
De voorschool bestaat uit twee ruime lokalen, die speciaal zijn ingericht naar de normen van de
G.G.D.
Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling d.m.v. spel, creatief bezig zijn, contact leggen en
leren omgaan met andere kinderen.
Wij werken met het taalstimulerings-programma Puk & Ko. Puk & Ko wil in de eerste plaats de
taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarnaast zal er ook aandacht besteedt worden aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Puk & Ko bestaat uit tien thema’s, die gedurende een jaar in
willekeurige volgorde worden uitgevoerd. De thema’s sluiten aan bij de directe belevingswereld van
peuters. Met Puk & Ko willen we een goede basis leggen voor de methode Schatkist, de methode
voor taalontwikkeling die gebruikt wordt in de kleutergroepen van de basisschool. Zo kunnen we
zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Omdat wij dit heel belangrijk vinden, is er
structureel overleg tussen peuterspeelzaal en basisschool.
Er zijn drie groepen:
groep A: maandagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend
groep B: maandagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend
groep AB+: dinsdagmiddag en woensdagochtend
0nze openingstijden sluiten (waar mogelijk) aan op die van de Steven Stemerdingschool.
’s morgens van 8.30 tot 11.45 uur
’s middags van 13.00 tot 15.15 uur
Woensdag 8.30 tot 12.30 uur
Indien u uw kind wilt laten inschrijven op de peuterspeelzaal kunt u met de directeur, Marloes Snel,
een afspraak maken. Telefoon: 010-4808635. Zij maakt een afspraak met u voor de inschrijving
waarbij waar mogelijk ook een van de directieleden ook aanwezig zal zijn. u moet rekening houden
met een eventuele wachtlijst.

1.6
Inschrijven en uitschrijven.
Zodra een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Wij raden u aan een tijd van tevoren,
minimaal 3 maanden voor de 4e verjaardag contact op te nemen met de school van uw keuze. Op de
Steven Stemerdingschool bestaat de mogelijkheid uw kind gedurende twee weken voor de vierde
verjaardag tijdens een (aantal) ochtend of middag te laten wennen in groep 1. Indien u uw kind wilt
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inschrijven op onze school kunt u het best (telefonisch) een afspraak maken met de directie. U wordt
dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek, waarin we uitgebreide informatie over de school
geven en waarin we uw vragen beantwoorden. We stellen het op prijs als uw kind bij de inschrijving
aanwezig is. U krijgt een rondleiding en ziet de school in bedrijf.
Vervolgens krijgt u informatie over de inschrijvingsprocedure. Mocht u besluiten tot inschrijving dan
zullen er ook vragen over uw kind worden gesteld. Het is van belang dat u deze vragen zo zorgvuldig
mogelijk beantwoordt zodat wij uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de onderstaande documenten mee te nemen naar het
inschrijfmoment:
• ID bewijs van kind en ouder(s)
• Polisnummer ziektekostenverzekering

Heeft uw kind al een basisschool bezocht (b.v. in geval van verhuizing) dan nemen wij altijd contact
op met de vorige school. Wanneer uw kind moet worden uitgeschreven dan willen we graag weten
naar welke school uw kind gaat.
We zijn wettelijk verplicht om de nieuwe school een onderwijskundig rapport toe te sturen. In het
onderwijskundig rapport wordt vermeld volgens welke methoden er is gewerkt en hoe de
leerresultaten zijn. Met behulp van deze gegevens kan de nieuwe school een plan van aanpak maken
voor de nieuwe leerlingen. Als uitzondering geldt dat slechts in speciale gevallen met instemming van
de directies van de betreffende scholen van deze regel kan worden afgeweken.
De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van
testen en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen en wel:
1. Schooladministratieve redenen. De school is verplicht om een leerling administratie te voeren.
Deze gegevens verzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
2. Leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het
begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het
vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt
tot statische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school
en het gemeentelijk onderwijs beleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente
Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de
daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens

2. Waar de school voor staat.
2.1
Identiteit
De Steven Stemerding is een christelijke school. Dat wil zeggen dat de christelijke traditie betekenis
heeft voor ieder van ons, de leerkrachten, op een eigen manier. Voor een deel van onze leerlingen
geldt hetzelfde: een grote groep kinderen wordt thuis niet in een godsdienstige traditie
gesocialiseerd, een ander deel wordt thuis opgevoed in de Islamitische of Hindoe-traditie.
Wij hebben op school duidelijke regels. Onder meer met behulp van deze regels creëren wij op onze
school een veilige leer- en leefomgeving voor de kinderen. De duidelijkheid wat regels betreft vinden
wij ook terug in een heldere organisatie- en managementstructuur. Dit heldere kader creëert voor
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ons de ruimte diverse leer- en vormingsgebieden verder te ontwikkelen. Godsdienstige vorming is
één van de leer- en vormingsgebieden.
Wij spreken elk kind aan op de eigen verantwoordelijkheid vanuit het vertrouwen in wat het kind zelf
kan. Vanuit die kracht kan het kind werken aan de eigen ontwikkeling.
Wij bezinnen ons intensief en voortdurend op de manier waarop wij de godsdienstige vorming
concretiseren in de klas. ‘Op welke manier geven wij vorm aan het gebed?’ en ‘Wat is de relatie
tussen de leefregels uit de bijbel, en de regels hier op school?’ zijn vragen die wij in dat kader aan
elkaar stellen. Wij beschouwen dit aspect van het onderwijs op de Steven Stemerding als ‘werk-inuitvoering’, zowel voor onszelf als voor onze kinderen in de groep. Wij maken gebruik van de
methode “Trefwoord”. Wij vinden het belangrijk dat er in de godsdienstige vorming recht wordt
gedaan aan de christelijke traditie waarin de school staat. Dat geldt evenzo voor de ‘vieringen’.
Diversiteit onder de leerlingen erkennen wij niet alleen ten aanzien van de levensbeschouwelijke
oriëntatie, maar ook ten aanzien van de manier waarop kinderen leren.
Diversiteit in levensbeschouwelijke oriëntatie is er ook onder de leerkrachten. Het sterke gevoel voor
saamhorigheid en verbondenheid met elkaar biedt de veiligheid om daarover met elkaar in gesprek
te zijn, voor zover het onze professionaliteit als leerkracht betreft. In het Structureel Identiteits
Beraad*, krijgt dat concreet vorm. Wij hebben respect voor elkaar, en zijn ons ervan bewust dat wij
daarin een voorbeeldrol vervullen voor de kinderen.
We signaleren ook diversiteit in kwaliteiten en professionele vaardigheden waarover elk van ons
beschikt. Wij streven ernaar deze competenties optimaal in te zetten en verder te ontplooien ten
behoeve van ons werk met de kinderen, en als lid van het team van de school.
*Het Structureel Identiteits Beraad houdt in dat er met regelmaat in het team gesproken wordt over
identiteitszaken. Concreet betekent dit dat met behulp van een methode een doorgaande lijn
ontwikkeld wordt wat betreft godsdienstonderwijs, ochtendrituelen, gebed, liederen en vieringen.
2.2
Prioriteiten
De prioriteiten van ons onderwijs liggen bij de basisvaardigheden (lezen, taal/spelling, rekenen,
schrijven). We hebben hiervoor gekozen omdat we vinden dat onze leerlingen het meest gebaat zijn
met een goede ondergrond om na groep 8 een zo goed mogelijke vorm van voortgezet onderwijs te
kunnen kiezen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de creatieve vakken, maar het
accent ligt op genoemde basisvaardigheden.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zelfstandig problemen kunnen oplossen. Hieraan wordt
in alle groepen uitgebreid aandacht besteed.

2.3

Uitgangspunten

Visie algemeen:
In ons leren zijn wij doelgericht, met ruimte voor actualiteit en eigen inbreng.
In ons pedagogisch klimaat zijn wij duidelijk en eerlijk in onze afspraken en gedrag naar leerlingen,
ouders en onderwijspersoneel
waarin wij blijven reflecteren op het eigen handelen.
Als team respecteren wij elkaar en werken wij goed samen.
In onze communicatie zijn wij opbouwend en eerlijk waardoor de betrokkenheid en saamhorigheid
blijft groeien.
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In onze samenwerking is iedereen verantwoordelijk om met elkaar in gesprek te blijven. We
ontdekken en benutten elkaars talenten en kwaliteiten.
In ons contact met ouders werken wij samen door een driehoek te vormen (ouders/ leerling/
leerkracht), met als basis: begrip, respect en open communicatie.
Pedagogisch:
Wij realiseren kwalitatief onderwijs door het aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de
mogelijkheden en de behoeften van de kinderen binnen het jaarstofklassensysteem.
Centraal staan de basisbehoeften van kinderen namelijk:
Ervaren van competentie
We bevorderen het zelfvertrouwen van kinderen door structuur en veiligheid te bieden.
Ervaren van autonomie
Op onze school zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun leerprestaties.
Relaties
We bevorderen goede relaties door een duidelijke communicatie te stimuleren voor kinderen en
leerkrachten.
Onderwijskundig:
De school staat voor de volgende doelen:
Voor de basisvaardigheden streeft de school naar resultaten die tenminste liggen op niveau van het
landelijk gemiddelde.
Professionaliteit is bij alle personeelsleden aantoonbaar in het dagelijks handelen,
alle personeelsleden maken deze verantwoordelijkheden waar en spreken elkaar daar op aan.
Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en motiveren kinderen in geloof in eigen
mogelijkheden.
Maatschappelijk:
Wij leren de kinderen vaardigheden om goed te kunnen functioneren in onze gecompliceerde
samenleving.
Wij vinden het belangrijk dat in de school:
-Er een goede relatie tussen leerlingen en leerkrachten is;
-Leerkrachten, leerlingen en ouders zich houden aan afspraken en regels;
-We respect hebben voor elkaar, ongeacht geloof, uiterlijk of handicap;
-Er goed overleg is tussen ouders en school;
-Kinderen zich op hun gemak voelen in het schoolgebouw en op het plein;
-Er stilte is in het gebouw, zodat de kinderen in alle rust hun werk kunnen doen;
-Er regelmaat is, zoals vaste schooltijden en pauzes;
-Niemand te laat komt, zodat we op tijd kunnen beginnen;
-Het lokaal, de school en het plein opgeruimd zijn.
In de groep:
-Elk kind zich op zijn/haar gemak voelt in de groep;
-Elk kind leert om goed met de ander om te gaan;
-Er aandacht is voor elk kind in de groep.
-Kinderen kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig kunnen werken;
-Kinderen leren om op tijd hulp te vragen aan elkaar of aan de leerkracht;
-Naast de verstandelijke ontwikkeling ook de creatieve en sociale ontwikkeling gestimuleerd wordt.
-De leerkracht probeert aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.
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3. De organisatie van het onderwijs
3.1
De organisatie van de school
De school is verdeeld in een onderbouw en een midden/-bovenbouw.
De leerkrachten van de diverse 'bouwen' komen regelmatig bij elkaar in leerteams, om te overleggen
over de inhoud van het onderwijs en de afstemming van de verschillende leerjaren op elkaar.
Groepering:
In de onderbouw werken we met homogene en heterogene groepen, d.w.z. dat 4, 5 en 6-jarige
kleuters bij elkaar in een groep ½ zitten. Daarnaast dat wij een aparte groep 1 en groep 2 hebben. Dit
vinden we van belang voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
In onze school zitten de kinderen zoveel mogelijk in jaargroepen. Dit houdt in, dat de kinderen vanaf
groep 3 verdeeld zijn over groepen, waarin zij in principe dezelfde leerstof krijgen aangeboden.
Afhankelijk van het niveau kan de leerstof op een lager- of hoger niveau worden aangeboden.

3.2
Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Voor alle leerlingen maken de groepsleerkrachten een groepshandelingsplan. Hierin staat beschreven
welke leerling welke leerstof nodig heeft. Per schooljaar worden groepshandelingsplannen gemaakt.
Over het overleg, de zorg, de dossiervorming en de samenwerking met speciale scholen voor
basisonderwijs in het kader van passend primair onderwijs leest u meer verderop in deze gids.
3.3 De samenstelling van het team
Functies teamleden:
De directieleden zijn belast met de dagelijkse leiding van de school. In een onderlinge taakverdeling
zijn zij eindverantwoordelijk voor het beleid, de organisatie van het onderwijs, de leerlingenzorg, de
begeleiding van de medewerkers, de administratie en de onderwijskundige ontwikkeling.
De groepsleerkrachten/pedagogisch medewerksters zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun
groep, de klassenorganisatie en voor het uitvoeren van zorgplannen voor leerlingen die speciale
begeleiding nodig hebben.
Soms is er in een groep gedurende één of twee dagen per week een tweede leerkracht werkzaam.
Dit komt omdat:
- de groepsleerkracht/voorschoolleidster parttime werkt
- de groepsleerkracht/voorschoolleidster op een vast tijdstip of dag(deel) een speciale taak heeft
binnen de school;
- de groepsleerkracht/voorschoolleidster compensatieverlof/verlof heeft of ziek is.
Indien een leerkracht/leidster afwezig is, wegens ziekte bijvoorbeeld, probeert de school altijd
vervanging te regelen. Meestal lukt dit. Als er veel zieken zijn kan het wel eens voorkomen dat de
leerlingen over andere groepen verdeeld worden. Daarnaast kan het helaas ook wel eens gebeuren
dat een klas een dag geen les krijgt en dus thuis blijft. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.
In verschillende groepen lopen studenten van de PABO stage. Deze stagiaires werken onder
verantwoordelijkheid van de leerkrachten/leidster en voeren stageopdrachten uit.
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Verder kennen we in onze school de zogenaamde LIO-ers. Dat zijn leerkrachten in opleiding die in de
laatste fase van hun studie zijn aangekomen en gedurende een bepaalde periode enkele dagen als
leerkracht functioneren. Zij nemen dan alle taken van de leerkracht over, ook bijvoorbeeld de
gesprekken met ouders. Uiteraard functioneren LIO-ers onder verantwoordelijkheid van
groepsleerkrachten en directie. Zij lopen over het algemeen eerst stage tot en met december en
starten dan met hun LIO. Op onze school zijn ook onderwijsassistenten werkzaam. De
onderwijsassistenten kunnen worden ingezet in groep 1 t/m 8 als ondersteuning voor de leerkrachten.
Ook bieden wij ook stageplaatsen aan stagiaires van het Albeda. Zij volgen de opleiding tot
onderwijsassistent niveau 3 en 4 en kunnen ingezet worden voor ondersteunende groepsactiviteiten.
Tot slot zijn er snuffelstages vanuit de VO scholen, studenten die een korte periode bij ons komen
oriënteren.
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, is verantwoordelijk voor het begeleiden van de
leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling.
Belangrijke activiteiten zijn het evalueren van ontwikkelings-en leerprocessen van de kinderen samen
met de leerkrachten en het bespreken van de nieuwe groepshandelingsplannen. Op onze school zijn
twee IB-ers werkzaam.
De ICT coördinator is verantwoordelijk voor de computers binnen de groepen, de geïnstalleerde
software en de aanschaf van nieuwe programma's. De ICT- coördinator werkt nauw samen met de
systeembeheerder voor het onderhoud.
De bouwcoördinatoren zijn binnen hun bouw verantwoordelijk voor het overleg over
onderwijsinhoudelijke zaken en vormen samen met de directie de staf.
De schoolmaatschappelijk werkster is iedere donderdag (soms ook op vrijdagochtend) bij ons op
school aanwezig.
In hoofdstuk 4.5 staat meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk.
De conciërge neemt o.a. de telefoon op, verricht tal van onderhoudskarweitjes aan het gebouw, zorgt
voor koffie en thee en voor kopieerwerk. Tevens is zij aanspreekpunt voor dagelijkse praktische vragen
en/ of problemen. Daarnaast neemt zij ook administratieve taken voor haar rekening.
De onderwijsassistente voert onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten de taken uit die
voortvloeien uit haar rol als ondersteuner van de groepsleerkracht. Zij zijn werkzaam in de groepen 1
t/m 8.
De administratief medewerkster verzorgt de administratie van de leerlingen en de financiën.
De medewerker ouderbetrokkenheid onderhoudt het contact tussen school en ouders. Zo verzorgt zij
o.a. oudercursussen voor ouders die hun kinderen op onze Voorschool en in groep 1 en 2 hebben.
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3.4 De activiteiten voor de kinderen
Activiteiten in de onderbouw:
In de kleutergroepen wordt gewerkt met Schatkist (editie3) en met Sprongen Vooruit voor rekenen.
De leerlijn taal/lezen van Schatkist vormt met Uk & Puk van de voorschool een doorgaande lijn. Op het
gebied van rekenen vormt Schatkist een doorgaande lijn met de begindoelen van het rekenonderwijs
in groep 3.
Met Schatkist is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen gegarandeerd. Het sluit aan
bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen. Binnen een rijke context leren de kinderen
spelenderwijs de wereld om hen heen begrijpen. De pop Pompom is het karakter dat centraal staat.
De activiteiten worden vaak rond een thema geplaatst zoals de herfst, de lente, Sinterklaas,
enzovoorts.
Verder wordt veel met ontwikkelingsmateriaal gewerkt (puzzels, blokken, opdrachtdozen) en worden
er expressieactiviteiten georganiseerd (tekenen, boetseren, poppenhoek, handvaardigheid). De
kinderen spelen dagelijks buiten of in het gymlokaal.
Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen):
Bij het aanleren van de basisvaardigheden maken we gebruik van moderne methodes, waardoor we
ons ervan verzekerd hebben over voldoende toetsmomenten en differentiatiematerialen te kunnen
beschikken. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen ook les in Engels.

Wereldoriënterende vakken:
De wereldoriënterende vakken worden door de hele school gegeven, maar het accent ligt in de
groepen 5 t/m 8. Daar krijgen de kinderen ook huiswerk mee voor aardrijkskunde of geschiedenis.
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Expressieactiviteiten:
In de kleutergroepen wordt veel gedaan aan de ontwikkeling van de creativiteit. Ook in de overige
groepen vinden er tijdens de lessen handvaardigheid/tekenen werken de kinderen met textiel, hout,
papier, karton, verf en klei. Wij verzoeken u dringend op de dagen dat er handvaardigheid gegeven
wordt uw kinderen gepaste kleding aan te doen. Onze school heeft een speciaal lokaal voor
handvaardigheid/tekenen.
In de gang treft u vrijwel altijd tekeningen en werkstukken van de kinderen aan.

Bewegingsonderwijs:
In de kleutergroepen wordt aan bewegingsonderwijs gedaan in het gymlokaal. Verder wordt, indien
het weer het toelaat, twee keer per dag 'buiten gespeeld', waarbij er allerlei materialen gebruikt
worden voor de lichamelijke ontwikkeling
In de overige groepen krijgen de leerlingen twee maal per week bewegingsonderwijs. In de groepen 4
en 5 bestaat één van deze lessen uit een zwemles. Deze groepen gaan iedere ochtend een kwartier
naar buiten.

ICT-activiteiten:
In alle groepen wordt de computer/snappet ingezet ter ondersteuning van de basisvaardigheden taal,
spelling en rekenen. De aangeboden leerstof is niveaugericht. In de hogere groepen mogen de
leerlingen werkstukken maken en informatie daarvoor opzoeken op het internet. Het gebruik van
telefoons op school is hierbij verboden. Websites die de leerstof ondersteunen en waar thuis mee
gewerkt kan worden, delen leerkrachten met ouders/verzorgers.

3.5

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

De school heeft 19 groepslokalen, een gymnastieklokaal, ruimtes voor de intern begeleiders, de
schoolmaatschappelijk werkster, de administratief medewerkster, de conciërge en de directie. In de
meeste groepen staan drie computers en in de lokalen van groep 1 t/m 8 hangen digitale
schoolborden. Ook in de personeels-/ouderkamer hangt een digibord. Hiervan wordt gebruik gemaakt
door de leerlingen, leerkrachten en ouders.
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4. De zorg voor kinderen
4.1
De zorg voor jonge kinderen
Het jonge kind staat volop in de aandacht. Vaak worden leer- en/of gedragsproblemen al bij jonge
kinderen gesignaleerd. Het is dan ook zaak jonge kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden en
d.m.v. goede observaties tijdig problemen te kunnen signaleren. In de peutergroepen is er altijd
dubbele bezetting aanwezig. Verder voeren de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten in de
psz/onderbouw veelvuldig overleg over het onderwijs dat wordt aangeboden. Zo werken alle peuteren kleutergroepen met thema's. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van jonge
kinderen.
De oudste kleuters nemen deel aan de CITO- toetsen namelijk de toets ordenen en taal voor peuters
en kleuters. Ook wordt er een leerlingvolgsysteem - KIJK - gebruikt om de ontwikkeling van de peuters
en de kleuters zo goed mogelijk te volgen en in kaart te brengen.

4.2
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Het dagelijkse werk van de kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten
geobserveerd en/of nagekeken. Regelmatig worden de kinderen getoetst om te zien of ze de stof van
de voorafgaande weken hebben begrepen. Deze toetsen noemen we de methode gebonden toetsen.
Verder maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem dat de leerlingen toetst op onderdelen als:
'ordenen’, 'begrippen', 'woordenschat’, 'spelling’, 'rekenen en wiskunde' en begrijpend lezen.
Om de vorderingen van het lezen goed te kunnen volgen, worden de leerlingen twee à drie keer per
jaar individueel getoetst: de zogenaamde Drie Minuten Toets (DMT) en de AVI toetsen.
Door middel van de laatstgenoemde toets wordt bekeken op welk niveau de leerling het beste kan
lezen om verder te komen met het leesproces.
In groep 8 wordt de CITO –eindtoets afgenomen. De data voor het afnemen zijn nu nog niet bekend.
Bij de groepen 6 en 7 wordt aan het eind van het schooljaar de entreetoets afgenomen. De uitslag van
de eindtoets speelt, naast de gegevens van de school en de entreetoetsen, een rol bij het schooladvies
voor het voortgezet onderwijs.
De gegevens van alle toetsen worden met behulp van de computer verwerkt en verzameld in een
dossier dat we van iedere leerling bijhouden.
De dossiers zijn alleen ter inzage voor leerkrachten en ouders/verzorgers.
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo. Door middel van de
zorgverbreding willen we alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden als het leer- of
ontwikkelingsproces niet goed verloopt. Hetzelfde geldt uiteraard als blijkt dat een leerling zich sneller
ontwikkeld. Wij hebben een protocol opgesteld voor hoogbegaafde kinderen. Daarin staat hoe wij
deze leerlingen signaleren en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. De leerlingen wordt bijv.
doorgetoetst om het juiste niveau te bepalen. Afhankelijk van andere factoren zoals werkhouding,
sociaal emotionele ontwikkeling wordt er dan besproken of er voldoende grond is voor een
vervroegde doorstroming of dat het beter is dat de leerling in de huidige groep meer uitdaging krijgt in
de vorm van verrijkingsmaterialen. Uiteraard wordt dit ook met u besproken. Als leerlingen op één
bepaald vakgebied uitblinken dan is het ook mogelijk om verrijkingsmateriaal aan te bieden. Zo zijn er
leerlingen die naast het rekenen uit de methode Wereld in Getallen werk krijgen dat meer uitdagende
rekenopdrachten biedt. Ook is er de mogelijkheid om de rekenleerstof te ‘compacten’.
Bij het volgen van de ontwikkeling speelt zoals al aangegeven het leerlingvolgsysteem een grote rol. De
leerkrachten worden op school ondersteund door de intern begeleiders.
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De uitslag van de toetsen wordt besproken door de intern begeleider en de groepsleerkracht.
Er wordt dan niet alleen naar de resultaten van de toetsen gekeken.
Net zo belangrijk is het functioneren van de leerling in de groep, hoe werkt een leerling, hoe is het
tempo enz. Na een groepsbespreking wordt een groepsplan opgesteld. Hierin staat waaraan er de
volgende periode gewerkt wordt.
De intern begeleider volgt de leerlingen samen met de groepsleerkracht.
Zij houden het ontwikkelingsproces nauwkeurig bij.
Minimaal 2x per jaar worden de resultaten (de trendanalyses) in het team besproken en daar waar
nodig wordt er actie op ondernomen of wordt het beleid bijgesteld.
4.3
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
We houden op school regelmatig leerlingbesprekingen (groepsbesprekingen) onder leiding van de
intern begeleider. Hier worden – indien nodig - individuele leerlingen besproken. Dit kan het geval zijn
als een leerling leerproblemen heeft, of misschien juist wel snel door de leerstof heen gaat. In het
laatste geval kan er ook behoefte zijn aan een duidelijk plan; het kan zijn dat we de leerling gaan
doortoetsen om te kijken hoe ver hij/zij is. Er kan ook sprake zijn van sociaal-emotionele problemen.
Het kan zijn dat er besloten wordt een individueel handelingsplan op te stellen dat door de
groepsleerkracht wordt uitgevoerd. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht als uw kind besproken
wordt en bespreken we samen met u de vervolgstappen.
4.4.
De zorg om leerlingen met een leesprobleem in groep 3.
In groep 3 wordt de ontwikkeling van het leren lezen nauwgezet gevolgd.
Door regelmatig te toetsen, signaleert de leerkracht de leerlingen die de stof nog niet beheersen. Deze
leerlingen worden vanuit het groepshandelingsplan begeleid.
Bij voldoende resultaten wordt het plan afgesloten. Bij onvoldoende resultaten wordt het plan
verlengd of aangepast.
Als hierna blijkt dat de leerling nog steeds niet het beoogde resultaat heeft behaald, bespreken we dit
in de leerlingbespreking.
Er wordt een besluit genomen over de begeleiding van het kind.
We streven naar een zo intensief mogelijke aanpak, waarbij het automatiseren van letterkennis en
kleine woordjes lezen voorop staat. Ouders worden op de hoogte gesteld van deze stappen.
De zorg om leerlingen met een leesprobleem in groep 4.
We volgen dezelfde procedure als in groep 3.
De leerlingen die onvoldoende scoren op tekst lezen en losse woordjes lezen worden begeleid m.b.v.
een handelingsplan in de groep.
Als het handelingsplan is beëindigd, en de leerling niet genoeg is vooruitgegaan en er bestaat een
vermoeden van dyslexie, dan kan de leerling via PPO Rotterdam worden aangemeld bij de
Leesbehandeling van het WSNS zorgteam.
Ouders moeten hiervoor hun goedkeuring geven.
Technisch lezen in de overige groepen.
De toetsresultaten worden in alle groepen nauwlettend gevolgd. Als blijkt dat het leesproces stagneert
of moeizaam verloopt in de overige leerjaren dan krijgt uw kind extra leesbegeleiding. Dat zal
gebeuren in de groep (speciale leesbegeleiding, een leesprogramma).
Dat betekent dat de leerling naast het “gewone” technisch lezen ook nog oefent met bladen waarop
eerst losse woorden geoefend worden die later in de tekst terugkomen. Soms worden de bladen ook
mee naar huis gegeven om ook daar te oefenen. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. Ook dan
geldt: als leesproces problematisch verloopt (vaak in combinatie met de spelling) en de leerling gaat
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niet vooruit ondanks de extra begeleiding dan kan er aangemeld worden voor een leesonderzoek
(passend onderwijs). Wij doen dit altijd na overleg en toestemming van de ouders.

4.5
Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat
ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen
het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van het
Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert.
In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)

PPO Rotterdam
www.pporotterdam.nl
Postbus 22171
3003 DD Rotterdam
010-3031400
info@pporotterdam.nl

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen.
Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden
onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld, echt geen passend onderwijsaanbod kan
realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een
goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs is de school en ouders bij het zoeken naar een nieuwe onderwijsplek behulpzaam. Voor
meer informatie over Passend onderwijs kunt u terecht op de website van:
-

De school:
Passend Onderwijs: www.pporotterdam.nl
Het schoolbestuur PCBO: www.pcbo.nl

Uitgangspunten, grenzen aan zorg en afspraken m.b.t. plaatsing
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Zoals uit het voorgaande blijkt, staan ook de basisscholen voor een uitdagende maar niet eenvoudige
klus. Ouders met een kind waarvoor extra zorg nodig is kunnen er voor kiezen om hun kind aan te
melden bij een reguliere basisschool. Die school zal dan moeten bekijken of zij hiervoor mogelijkheden
ziet.
Uitgangspunten
- In principe zijn alle kinderen welkom, die behoren tot het normale voedingsgebied van onze school.
- Bij de aanmelding wordt bekeken of verwacht mag worden dat het team de leerling kan begeleiden,
zonder dat deze leerling en/of de andere leerlingen daardoor tekort komen.
- Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op school
zijn. Leerlingen met extra zorg en aandacht vallen onder speciale leerlingbegeleiding.
- De school accepteert dat leerlingen niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren. Bij
het kiezen van leerinhouden en doelen gaan we uit van verschillen. Daarbij speelt ook het vermogen
van de leerkrachten om met deze verschillen om te gaan een rol.
Grenzen aan zorg
- Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor de leerling nog voldoende mogelijkheden op school
zijn. Een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs is in de toekomst niet uitgesloten.
- De school, alsook de individuele leerkracht, heeft het recht om gemotiveerd aan te geven, dat de
grenzen van de mogelijkheden van de zorg aan een specifiek kind zijn bereikt.
- Ook de ouders hebben het recht om vanuit hun gezichtspunt en belangen tot de conclusie te komen,
dat de grenzen aan de zorg voor hun kind op de school zijn bereikt.
- Dit element zal tijdens voortgangs-besprekingen met betrekking tot het kind steeds aan de orde
komen. De frequentie daarvan is afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap.
- Bij het zoeken naar andere mogelijkheden worden de ouders geholpen en begeleid door
onderwijsconsulenten.
Afspraken m.b.t. de plaatsing.
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
- Het aanmeldingsformulier is naar waarheid ingevuld.
- De ouders en de leerkracht(en) voorzien elkaar van eerlijke informatie.
- De ouders verlenen hun volledige medewerking en springen thuis en/of op school bij in de
begeleiding (uiteraard in overeenstemming met hun mogelijkheden)
- De intern begeleider is zo veel mogelijk betrokken bij de voortgangsbesprekingen en het overleg
tussen de ouders en de school.
- Alle afspraken tussen ouders en de school met betrekking tot de begeleiding van het kind worden
vastgelegd in een begeleidingscontract.
-Voor een uitgebreide versie van de schoolafspraken ligt het School Ondersteuning Profiel (SOP) ter
inzage op school.

4.6
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 maken de leerlingen en hun ouders een keuze voor het vervolgonderwijs. Dit gebeurt in
goed overleg met de basisschool, vooral met de leerkracht en de intern begeleider van groep 8. In
groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. De schoolresultaten, de leerling kenmerken,
vaardigheden en de uitslag van de Cito-toetsen, zijn factoren die uiteindelijk bepalen naar welke vorm
van voortgezet onderwijs uw kind zal gaan. Indien de Cito –einduitslag sterk afwijkt van het gegeven
advies, kunnen ouders na herziening, worden uitgenodigd voor een tweede gesprek.
Vanaf september organiseert het voortgezet onderwijs veel open dagen en voorlichtingsavonden, die
wij van harte bij u aanbevelen.
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Nadat duidelijk is geworden naar welke school uw kind gaat ontvangt de nieuwe school een
onderwijskundig rapport. In dit rapport staan de leerresultaten van uw kind maar ook bijzonderheden
over de werkhouding, sociale vaardigheden en andere zaken die van belang zijn voor de nieuwe
school.
Het kan zijn dat een leerling ook in het voortgezet onderwijs extra hulp of begeleiding nodig heeft. Als
uw kind aan de daarvoor gestelde criteria voldoet dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek aan het
eind van groep 7 of aan het begin van groep 8. Wij zullen dan de procedure uitleggen, die nodig is voor
de aanmelding van deze leerlingen en toestemming vragen voor een aanvullend onderzoek (onder
andere IQ gegevens) Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en het advies van de
basisschool zal ook voor deze kinderen een onderwijskundig rapport worden opgesteld.

4.7
Veiligheid
De kinderen behoren zich in een veilig leer-en werkklimaat te kunnen ontwikkelen. Plaag- en/of
pestgedrag past niet in een veilig klimaat en behoort altijd bestreden te worden. Op school hebben wij
een gedragsprotocol opgesteld, dit is in te zien bij de directie van de school. De leerkrachten hebben
een aantal trainingen bijgewoond waarin werd uitgelegd hoe te handelen. Regelmatig is dit een
onderwerp van gesprek in de team- en bouwvergaderingen en scholen leerkrachten na. Het is
belangrijk dat u als uw kind gepest wordt altijd contact met de leerkracht opneemt. De school
registreert incidenten in het registratiesysteem IRIS. De uitkomsten worden opgenomen in het
schooljaarverslag en kunnen leiden tot aanpassing van het beleid.
De school onderzoekt volgens een vast schema de veiligheid van omgeving, gebouw en materiaal.
Hiertoe wordt jaarlijks een risico-inventarisatie en plan van aanpak opgesteld.
Om de veiligheid van ons schoolgebouw te vergroten hebben wij besloten om cameratoezicht te
plaatsen. Camerabeelden worden opgeslagen en kunnen worden teruggekeken. Het systeem wordt
gebruikt ter beveiliging van het gebouw en als toegangscontrole bij de hoofdingang.
4.8
School Maatschappelijk Werk
De maatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is, is mevrouw M. de Jonge.
Zij is op donderdag van 8.30 – 14.00 uur aanwezig en regelmatig op de vrijdagochtend.
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan gezien worden als extra aanvulling op de leerlingenzorg
en de zorgstructuur binnen onze school. Het SMW richt zich voornamelijk op de kinderen die door
sociaal-emotionele problemen niet goed kunnen functioneren of mogelijke leerachterstanden
oplopen.
De problemen van ouders en kinderen kunnen zeer divers zijn. De problemen kunnen te maken
hebben met opvoeding, echtscheiding, overlijden, pesten etc. Het SMW is er dus voor zowel kinderen
als ouders en gaat uiteraard zorgvuldig om met informatie uit gesprekken.
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De taak van het SMW zou hierin kunnen zijn:
• De problemen bespreken of bespreekbaar maken met de leerkracht, kind of ouders
• Begeleiden van ouders bij opvoedingsmoeilijkheden
• Het in overleg met ouders, begeleiden van leerlingen met problemen thuis en/of op school
• Het zo nodig doorverwijzen naar externe hulpverleningsinstanties, zoals Jeugdzorg of RIAGG
• Het bieden van ondersteuning aan ouders waarvan het kind bijvoorbeeld naar een speciale
school voor basisonderwijs gaat
Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) contact met het SMW wilt, kunt u iedere donderdag bellen of
langskomen. De rest van de week kunt u via de leerkracht, directie of intern begeleiders laten weten
dat u een afspraak met de schoolmaatschappelijk werkster wilt maken. U wordt dan zo spoedig
mogelijk gebeld door mevrouw de Jonge.
4.9 Centrum Jeugd en gezin.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit
Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
verbonden. De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur. Daarnaast ziet
hij/zij u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij
een groepsvoorlichting in de klas.
MDO
De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan het multi disciplinair overleg (MDO) op school. Daar
wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn
dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige
aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en
besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.
Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind
verbonden is:
Elise Visser
010 - 4444604
elise.visser@cjgrijnmond.nl
Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het wijkteam zijn dé plekken waar ouders, verzorgers,
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden,
opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar)
ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar www.cjgcharlois.nl.

Gezonde voeding.
Wij willen op school werken aan gezond gedrag.
Wij adviseren u om uw kind(eren) zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee te geven. Te denken
valt aan fruit, komkommer, drankjes zonder koolzuur, melk, karnemelk. Op woensdag streven wij
ernaar om als tussendoortje fruit te laten eten door alle kinderen. Wilt u hiermee rekening houden
s.v.p.
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4.10 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en SISA
Sinds 1 juli 2013 is het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling landelijk bij
wet verplicht.
Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht te werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke
stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. PCBO werkt ook met de
meldcode. Het volgen van de stappen helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren en oppakken van
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze school
is dat de intern begeleider. De intern begeleider kan u meer informatie geven over de stappen van de
meldcode.

SISA
Alle PCBO-scholen zijn aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en is een
computersysteem waarin professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij uw kind.
Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat
meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is
belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt
kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.
Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze
professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan
spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra
ondersteuning aan bieden in SISA kenbaar maken.
SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA
én die hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit
moet volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de
organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het
kind. Over de zorgen om het kind wordt in SISA niets genoteerd.
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Kijk voor meer informatie op www.sisa.rotterdam.nl

4.11 Sociale integratie en burgerschap.
In het kader van de zorg voor sociale integratie en burgerschap ontwikkelt de school sociale
vaardigheden bij leerlingen en participatie van ouders (optimale ouderbetrokkenheid.)
De leerlingen krijgen onder andere door middel van lessen ‘Kinderen en hun Sociale talenten’
vaardigheden aangeleerd in het omgaan met elkaar en functioneren in de samenleving. Indien in de
groep desondanks problemen ontstaan roepen we de hulp in van interne of externe deskundigen.

5. De ouders
5.1
Belang betrokkenheid ouders.
Veel activiteiten op school staan of vallen met de inzet van ouders. Zonder uw hulp is het voor het
team heel lastig om allerlei zaken te organiseren zoals een sportdag, een schoolreis en vele andere
grote of kleine evenementen.
Voor het organiseren van activiteiten en het verlenen van hulp heeft elke groep 1 t/m 5 een klassenouder.
Wij stellen het op prijs als u contact opneemt met de leerkracht van uw kind wanneer er problemen of
onduidelijkheden zijn. Ook van onze kant zal dat altijd gebeuren. Het blijkt altijd weer dat overleggen
zinvol is. Wij willen uiteindelijk allemaal het beste voor uw kind(eren).
Wij stellen uw mening over het functioneren van de school op prijs en vragen u dan ook regelmatig om
mee te werken aan een oudertevredenheid enquête. Daarnaast spreken wij over actuele onderwerpen
met ons ouderpanel. Een aantal keer per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om hieraan deel
te nemen.

5.2
Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is ook een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit is een wettelijk verplicht
orgaan, waarin 3 ouders en 3 personeelsleden zitting hebben. De bevoegdheden van deze raad zijn
vastgelegd in het MR-reglement. In de MR-vergaderingen worden allerlei zaken besproken die met de
school te maken hebben. Zo is de hygiëne op de toiletten verbeterd en is er een rookverbod op plein
afgesproken om maar enkele voorbeelden te noemen.
De MR is er om vragen, klachten en ideeën van ouders over alles wat met de school te maken heeft
(dus ook lesmateriaal, leerstof) onder de aandacht te brengen en te bespreken.
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We vragen u dan ook dit te doen door uw vraag schriftelijk in de MR-brievenbus te deponeren of door
ons gewoon aan te spreken op het schoolplein want we zijn er immers voor uw kind en voor u! het
mailadres van de MR is: mrstevenstemerding@gmail.com
De verslagen van de vergaderingen verschijnen regelmatig in de Steveninfo, of zijn op te vragen bij één
van de MR leden.
MR-vergaderingen zijn openbaar, d.w.z. dat iedere ouder deze vergaderingen kan bijwonen.
De namen van de MR leden zijn; ouders: mevrouw Gurbulak, mevrouw Verbogt en mevrouw Yildirim.
De leraren: mevrouw A. Loendersloot, mevrouw J. van Krimpen. De directie heeft een adviserende
taak.
5.3
Informatieavonden, inloopochtenden, rapporten en dossiers.
Om het contact met de ouders te waarborgen, organiseert de school aan het begin van het nieuwe
schooljaar een kennismakingsgesprek tussen ouders, leerling en leerkracht.
Ook zijn er in november 10-minutengesprekken waarbij de resultaten van het onderwijs besproken
worden evenals de extra aandachtsgebieden voor de komende periode. Via de leerkracht wordt u
geïnformeerd over de werkwijze en leerstofinhoud van het betreffende leerjaar.
U ontvangt twee maal per jaar een rapport over de vorderingen van uw kind. Het eerste rapport wordt
aan u uitgereikt op een rapportbespreking waar u voor wordt uitgenodigd. Het tweede rapport krijgen
de leerlingen mee naar huis, daarna vinden er facultatieve gesprekken plaats.
Alle gegevens van uw kind worden bewaard in een leerlingendossier dat op verzoek ter inzage is.
Leerkrachten en ouders zijn de enigen die recht tot inzage hebben in dit dossier.
5.4 Klachtenregeling/vertrouwenspersoon
Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen
over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, personeel of de permanente commissie
leerlingenzorg, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van
beslissingen door het bevoegd gezag, het personeel of de permanente commissie leerlingenzorg.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld.
Op onze school kunt u ook een afspraak maken met de vertrouwenspersoon mevrouw M. Keijzer of de
contactpersonen mevrouw M. Snel en mevrouw C. van Veen.
Wilt u een beroep doen op de klachtenregeling omdat u er met de leerkracht en/of de directeur van
de school niet uitkomt dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van het bestuur:
Mevr. Hélène de Haart
Kraaijvangerstraat 28
3071 MC ROTTERDAM
06-40308024
info@dehaartmediation.nl

Komt u daarna niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen.
PCBO is aangesloten bij Geschillencommissies bijzonder onderwijs (GCBO). De contactgegevens zijn:
Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
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info@gcbo.nl

www.gcbo.nl
Indien zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en
misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen of extremisme en radicalisering, kunt u contact
opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze inspecteur kan u
adviseren en informeren. De vertrouwensinspecteur is bereikbaar via het centraal meldpunt
vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111.

Protocol inzet van vertrouwenspersonen:
Op grond van bereikbaarheid, specialisatie is het wenselijk om een probleem in te brengen en daarbij
de keus te hebben uit verschillende vertrouwenspersonen.
Het is bovendien mogelijk dat de klager en de aangeklaagde afzonderlijk een vertrouwenspersoon
hebben.

Wij hanteren het interne stappenplan van het PCBO:
1. Uitgangspunt is de klachtenregeling,
2. Uitgangspunt is dat deze regeling door de contactpersonen, vertrouwenspersonen door het
bestuur worden gehanteerd.
3. Een schematische weergave van de mogelijke stappen
N.B. De afhandeling van een melding over ontuchtige handelingen vraagt een andere afhandeling.
Daarvoor is een meldplicht en aangifteplicht.
4. Na afloop van een klacht, waarbij de vertrouwenspersoon verwezen heeft naar het bestuur,
rapporteert het bestuur terug naar de vertrouwenspersoon.
5. De vertrouwenspersonen en het bestuur houden een administratie bij van de klachten, (aard,
aantal, thema) en onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een jaarverslag opgemaakt.

23
Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10, 3085 EZ Rotterdam
Tel. 010 – 4808635

5.5
Regels voor toelating, afmelding, schorsing en verwijdering
In hoofdstuk 1.6 kunt u de procedure betreffende in -en uitschrijving lezen.
Schorsing en verwijdering
Verwijderen van een leerling is een wettelijke term die slaat op de situatie dat een leerling uitgeschreven
wordt. De leerling gaat definitief van school.
Schorsing is niet op de wet gebaseerd, maar een in de praktijk gegroeid fenomeen.
Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet met de juiste zorgvuldigheid worden genomen.
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of directie bij ernstig wangedrag van een leerling
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Ernstig wangedrag van een leerling kan b.v. zijn mishandeling, diefstal of herhaald negeren van een
schoolregel; de leerling misdraagt zich zo, dat van verstoring van de rust en orde op school sprake is.
Schorsing geldt altijd voor een bepaalde periode, nooit voor onbepaalde tijd.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie
tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is.
In de wet op het basisonderwijs regelen artikel 24 en 42A de verwijdering van leerlingen.
Uit de jurisprudentie blijkt dat verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van
leerlingen.
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een bestuur slechts in het uiterste geval en dan
nog uiterst zorgvuldig moet nemen.
Wanneer het bestuur de beslissing tot verwijdering van een leerling heeft genomen, moet vervolgens
een wettelijke vastgestelde procedure worden gevolgd.
Voor zowel schorsing als verwijdering zijn op school procedures aanwezig.
Deze zullen indien nodig aan de leerling en zijn of haar ouders kenbaar worden gemaakt.
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6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
6.1
Passend Onderwijs
In deze schoolgids heeft u hier al iets over kunnen lezen. In het kader van Passend Onderwijs voert de
school overleg met deskundigen. Op onze school komt regelmatig een begeleider leerlingenzorg. Hij
geeft adviezen aan de intern begeleiders en observeert op verzoek leerlingen. Als dit laatste gebeurt
vragen wij u eerst om toestemming. Vervolgens wordt de observatie ook met u besproken.
6.2
Continu proces
De ontwikkeling van het onderwijs is een continu proces. Steeds weer vragen we ons af hoe het
onderwijs nog verder verbeterd kan worden. Steeds weer komen er nieuwe methodes op de markt en
veranderen de inzichten op het gebied van het lesgeven. We willen uit al deze veranderingen en
vernieuwingen een goede keuze maken en laten ons begeleiden en adviseren door erkende instanties.
Zo zullen we steeds wanneer een methode aan vernieuwing toe is, de nieuwe methode toetsen aan de
nieuwste inzichten en de kerndoelen voor het basisonderwijs. Daarnaast volgen alle leerkrachten
teamscholing (studiedagen) en persoonlijke scholing.
6.3
Computers in de school.
In de huidige maatschappij speelt de computer een belangrijke rol als het gaat om communicatie en
informatie. In iedere groep zijn computers aanwezig en wordt er door de leerlingen regelmatig gebruik
van gemaakt.
Er zijn diverse softwareprogramma’s voor handen. De ICT coördinator is mevrouw Snel. Het is haar
taak de leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van de computer.
Het computeronderwijs krijgt steeds meer een plaats op onze school. De lessen staan echter niet op
zich zelf. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun vaardigheden ook gaan toepassen in situaties
buiten de lessen, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of een presentatie. In de groepen 1/2
tot en met 8 is er een digibord in het lokaal aanwezig waarvan gebruikt gemaakt wordt tijdens de
lessen.
De leerkrachten zetten deze borden o.a. in bij instructie, verwerking en leerstofverrijking. Zij hebben
een cursus gevolgd en ondersteunen elkaar in het vergroten van kennis en vaardigheden. Vanaf groep
4 t/m groep 8 wordt er ook gewerkt met de Snappet. Deze tablet wordt onder andere bij het vak
rekenen en spelling gebruikt ter ondersteuning van de lessen.
Op school is er een protocol “veilig internetgebruik”. Dit protocol wordt aan het begin van ieder
cursusjaar met de leerlingen en leerkrachten besproken.
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6.4 Plannen
Ieder schooljaar wordt gekeken naar de verbeterpunten binnen ons onderwijs. Het verbeterplan heeft
als doel de leerlingprestaties te verhogen naar het landelijk gemiddelde en daarboven. Daartoe wordt
aan de hand van vier deelplannen gewerkt aan: opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg, de
leerlingzorg, de instructiekwaliteit en het leerstofaanbod.
6.5 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
Leerkrachten worden gedurende hun loopbaan permanent begeleid en nageschoold.
Het doel is het vakmanschap te vergroten om zo het te geven onderwijs te optimaliseren.
De nascholing vindt zo veel mogelijk na schooltijd plaats.
Wanneer het hele team nascholing volgt, kan dit onder schooltijd gebeuren. U krijgt op tijd bericht dat
de school tijdens die uren gesloten is voor de kinderen.

7. Schooltijden
7.1
Schooltijden en onderwijsuren
's Morgens gaat de deur voor alle groepen om 8.25 uur open. De groepen ½ en groep 3 komen via de
hoofdingang naar binnen. De groepen 3 t/m 8 moeten om 8.25 uur in de rij op het plein klaar staan
zodat zij door hun leerkracht naar binnen worden begeleid door hun "eigen" ingang.
Alle klassen gaan dan naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten. 's Middags gaat de
deur voor de groepen 1 t/m 3 open om ca 12.55 uur. De lessen starten dan om 13.00 uur.
Op het plein is er pleinwacht van 8.10-8.25 uur en van 12.40-12.55 uur
Groep 1 t/m 4:
maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 - 15.15 uur
woensdag : 8.30 - 12.30 uur
vrijdag: 8.30 – 11.45 uur
Groep 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 - 15.15 uur
woensdag : 8.30 – 12.30 uur
Onderwijsuren
Alle leerlingen dienen een wettelijk verplicht minimum aantal uren onderwijs te krijgen. In de
bovenbouw krijgen de kinderen 940 uur les en in de onderbouw 880 uur. De uren worden gevuld met
de lessen zoals vermeld op de groepsroosters. Daarbij wordt een evenwichtige verdeling gemaakt van
vakken en activiteiten. De nadruk ligt op echter taal/lezen en rekenen. In het schema hieronder ziet u
hoe de lestijden per groep zijn verdeeld.
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7.2
Enkele regels
Wij verzoeken de ouders van de kinderen uit de kleutergroepen de inlooptijd ’s morgens alleen te
gebruiken voor het doen van korte belangrijke mededelingen aan de leerkracht. Tevens verzoeken wij
alle ouders om uiterlijk 8.30 uur het gebouw te verlaten zodat wij dan in alle rust met de lessen
kunnen beginnen.
Voor de overige groepen geldt: wilt u iets met de leerkracht bespreken dan is het handig om een
afspraak te maken.
7.3
Te laat komen
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd naar school gaat. Later binnenkomen, als de school al is
begonnen, is altijd storend. Leerlingen die te laat komen melden dit bij onze conciërge waarna ze naar
de klas kunnen gaan.
U kunt ons ook telefonisch op de hoogte stellen. De ouders van leerlingen die meerdere malen te laat
komen worden dan schriftelijk of telefonisch in kennis gesteld met de vraag erop toe te zien dat hun
zoon / dochter op tijd van huis vertrekt (als een kind vaak te laat komt wordt dit gezien als
ongeoorloofd verzuim). Na twee waarschuwingen zal er een Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim
verstuurd worden naar de Leerplichtambtenaar.
7.4
Ziekmeldingen
Als een leerling ziek is, of om welke reden dan ook de school moet verzuimen
verwachten wij daarvan telefonisch bericht tussen 8.00 en 8.30 uur of tussen 12.45 en 13.00 uur als
uw kind ’s middags ziek is geworden. U kunt uw kind ook ziekmelden via de mail:
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m.pleijte@stevenstemerding.nl of via whatsapp op 06-36097085. Indien u uw kind niet ziekmeldt
wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.
7.5
Overblijven op school
Voor uw kind(eren) bestaat de mogelijkheid om op school over te blijven.
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door ouders.
Sinds 1 augustus 2006 is de school verantwoordelijk voor de tussen schoolse opvang. Voor vragen en
opgave van uw zoon/dochter kunt u terecht bij mevrouw Pleijte. Te bereiken onder het
schoolnummer; 010-4808635
Om over te kunnen blijven moeten de kinderen een strippenkaart hebben. Deze kaarten zijn te koop
bij bovengenoemd persoon, de kosten zijn per 1 augustus 2014:
5 strippen €8
10 strippen € 15,00.
Een dagkaart kost € 2,00
De overblijvers bewaren hun eten en drinken in een koeltasje in hun eigen tas. Wilt u er duidelijk de
naam van uw kind en de groep opzetten?

7.6
Naschoolse opvang
Een aantal ouders maakt gebruik van voor en naschoolse opvang (BSO) voor hun kinderen. In onze
omgeving zijn een aantal aanbieders van deze opvang. Leerlingen kunnen door hen ook naar school
gebracht worden en van school gehaald worden. Op internet zijn de aanbieders te vinden. Indien u
hierover vragen heeft kunt u ook bij onze directie terecht.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de leerkracht te informeren naar welke BSO hun kind
gaat en wanneer. Ook als het kind een keer niet naar de BSO gaat wil de leerkracht dit weten.
Uiteraard meldt u dit ook bij de BSO. Het is ook belangrijk voor de leerkracht om het te weten als uw
kind door iemand anders wordt opgehaald. U begrijpt dat dit vooral van belang is voor de jongere
kinderen.
Als de school gesloten is buiten de schoolvakanties bijvoorbeeld voor een studiedag, of er is een
andere reden waardoor de planning anders verloopt dan gewoonlijk, dan moet u zelf de BSO
informeren.
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8. Jaarplanning
8.1
Van vastgestelde vakanties kan in principe niet worden afgeweken.

Vakanties schooljaar 2021-2022:
16-7-2021 t/m 27-8-2021: Zomervakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021: Herfstvakantie
27-12-2021 t/m 7-1-2022: Kerstvakantie
28-2-2022 t/m 4-3-2022: Voorjaarsvakantie
15-4-2022 - Goede vrijdag
18-4-2022: Tweede paasdag
25-4-2022 t/m 6-5-2022: Meivakantie
26-5-2022 t/m 27-5-2022: Hemelvaart
6-6-2022: Tweede pinksterdag
11-7-2022 t/m 21-8-2022: Zomervakantie

Vrije dagen:
Vrijdag 8 oktober 2021- jubileum dag bestuur voor leerkrachten
Vrijdag 15 oktober 2021
Vrijdag 3 december 2021 – middag vrij i.v.m. sinterklaasfeest
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 22 april 2022
Vrijdag 8 juli 2022

Studiedagen: leerlingen basisschool vrij
Maandag 27 september 2021
Vrijdag 29 oktober 2021
Donderdag 18 november 2021
Maandag 10 januari 2022
Woensdag 16 februari 2022
Dinsdag 10 mei 2022
Dinsdag 21 juni 2022

Belangrijke data:
14-15-16 september 2021: kennismakingsgesprekken
9-10-11 november 2021: oudergesprekken (optioneel)
22 december 2021: kerstviering (avond)
22-23-24 februari 2022: rapportgesprekken
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4-5 april 2022: schoolfotograaf basisschool en peuters
11-12-13 april 2022: kamp groep 7 en 8
19-20 april 2022: eindtoets groep 8
28-29-30 juni 2022: rapportgesprekken (optioneel)
28-6-2022 en 30-6-2022: afscheidsavond groep 8
8.2 Extra verlof (regels en maatregelen bij schoolverzuim)
We vinden het belangrijk dat alle kinderen de lessen zoveel mogelijk volgen. Een eerste vereiste om (al
dan niet ongeoorloofd) schoolverzuim te voorkomen is een goede registratie van al het verzuim. De
leerkrachten houden elk dagdeel bij welke kinderen er absent zijn en wat hiervan de reden is: ziekte,
verlof, ongeoorloofd afwezig, afwezig.
Deze absentieregistratie geschiedt per maandstaten, die aan het eind van de maand door de directie
worden gecontroleerd. Zodoende ontstaat een goed beeld, ook op langere termijn, van het verzuim
van elke individuele leerling.
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar en kan tot vervolging
en/of geldboete leiden.
Alleen indien er sprake is van gewichtige omstandigheden, zoals ernstige ziekte of overlijden van
familie, huwelijk van familie, verhuizing kan uw kind vrij krijgen.
In zijn algemeenheid wordt er geen verlof gegeven in de laatste week voor en eerste week na de
zomervakantie.
Wanneer u meent recht te hebben op extra verlof voor uw kind dient u dit altijd tijdig aan te vragen bij
de directie van de school, die zal de aanvraag behandelen volgens de richtlijnen van de Dienst Stedelijk
Onderwijs (DSO) van november 1994.
U wordt verzocht de school in kennis te stellen van elke vorm van verzuim. Wanneer de school geen
bericht van verzuim heeft ontvangen wordt u telefonisch benaderd.
Mocht dat niet lukken dan wordt u na drie dagen schriftelijk benaderd door de directie van de school
met het verzoek de school zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de aard van het verzuim,
waarbij ook gewezen wordt op de plicht van de directie om de leerplichtambtenaar op de hoogte te
stellen van eventueel ongeoorloofd verzuim.
Ook wanneer een kind vaak ziek is, zal dat voor ons een aanleiding zijn om een gesprek met u aan te
gaan teneinde te trachten het verzuim zoveel mogelijk te beperken.
8.3 Bijzondere activiteiten voor kinderen
Omdat een school niet alleen een instelling is om kennis te vergaren, maar omdat je daar ook iets
moet leren over samenwerken en over hoe de wereld er uit ziet, willen we elk schooljaar een aantal
activiteiten te organiseren: zoals een sportdag, deelname aan korfbaltoernooien, cultuurtraject
Rotterdam, excursies naar musea, de kinderboerderij, een schoolreis of werkweek (groep 7 of 8). Ook
leren de kinderen nog meer over de natuur en samenwerken in onze eigen schooltuin (pilot).
8.4
Rapporten
Omdat we van mening zijn dat rapporten in de eerste plaats bedoeld zijn om ouders te informeren
over de vorderingen van hun kind(eren), worden de rapporten van de leerlingen van de groepen 3 t/m
8 aan de ouders uitgereikt. We zijn dan meteen in de gelegenheid het rapport met u (en leerlingen van
de bovenbouwgroepen) te bespreken. Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij 2 rapporten per
schooljaar. De eerste rapportbespreking zal in maart plaatsvinden en de tweede rapportbespreking
(facultatief) in juli.
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Ook voor de kleutergroepen geldt, dat u zult worden uitgenodigd voor een vorderingsgesprek. Ouders
van een leerling in groep 1 zullen na de ‘wenperiode’ uitgenodigd worden voor een gesprek. Als het
niet zeker is of uw kind kan doorstromen naar groep 3 wordt dit natuurlijk al ruim voor het laatste
rapport met u besproken.
Schoolreis:
Over de datum en de bestemming van de schoolreis wordt u via de Steveninfo en kalender in Social
Schools nader geïnformeerd.
Werkweek:
Eénmaal per twee jaar gaan groep 7 en 8 op werkweek. In 2021-2022 is er weer een werkweek.
Zodra er meer bekend is krijgen ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk bericht via de
groepsleerkrachten over de datum, locatie etc.
Afscheid groep 8:
Groep 8 zal aan het eind van het jaar afscheid nemen van de basisschool. Dit "vieren" we onder andere
met een afscheidsavond.
8.5
Steveninfo
Via de Steveninfo, de nieuwsbrief voor onze ouders, wordt u ongeveer 1x per maand op de hoogte
gehouden van belangrijke data en gebeurtenissen. U kunt zich aanmelden voor het digitaal ontvangen
van de Steveninfo via Social schools. U ontvangt deze namelijk niet meer in papieren vorm.

8.6
Website
Ook onze website geeft u informatie over onze school en de diverse activiteiten die wij voor onze
kinderen organiseren. De website heeft diverse links waardoor u de mogelijkheid wordt geboden
uitgebreide informatie op te zoeken: www.stevenstemerding.nl Foto’s van allerlei activiteiten op onze
school zijn ook te zien op Facebook: Steven Stemerdingschool/ Psz het Zonnehoekje.

9. Bewegingsonderwijs en zwemonderwijs
9.1
Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen op vaste tijden bewegingsonderwijs gegeven door een
bevoegde gymdocent. De lessen worden op verschillende dagen gegeven. U hoort van de
groepsleerkracht op welke dagen uw kind bewegingsonderwijs heeft. Wilt U ervoor zorgen dat de
kleuters kleding en schoenen dragen die ze gemakkelijk zelf kunnen aan- of uittrekken. We vinden het
niet hygiënisch als de kinderen in hun dagelijkse kleding gymmen en stellen daarom het dragen van
gymkleding verplicht, d.w.z. een turnpakje of een T-shirt met sportbroekje.
Ook is het dragen van schoenen tijdens deze lessen verplicht i.v.m. de hygiëne (blote voeten → kans
op voetschimmel, wratten etc.) “Straatschoenen” zijn niet toegestaan net als schoenen met zwarte
zolen. Geef uw kind dus schone sport- of gymschoenen mee.
Het dragen van kettingen en andere sieraden tijdens de bewegingsles is niet toegestaan i.v.m. gevaar
voor zichzelf en/of anderen. Het is dus verstandig deze sieraden thuis te laten.
Als de kinderen geen gymkleding bij zich hebben mogen ze niet deelnemen aan de les.
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In schooljaar 21-22 worden de lessen hoofdzakelijk verzorgd door een vakdocent en een aantal keer
door een clinic docent.
9.2
Zwemmen
Groep 4 en 5 gaan zwemmen. De kinderen worden vervoerd per bus. De zwemlessen worden gegeven
in het Sportfondsenbad bij het Zuidplein. De groepsleerkracht geeft aan op welke dag uw kind
zwemles heeft. Voor de begeleiding vragen wij iedere week aan ouders of ze mee willen gaan. U kunt
zich hiervoor bij de leerkracht intekenen.
Vergeet niet uw kind zwemkleding en een handdoek mee te geven.
Indien uw kind niet in staat is om aan de zwem- of gymles deel te nemen, wordt u verzocht uw kind
een schriftelijke verklaring mee te geven.
Als uw kind structureel niet mee kan doen aan deze lessen op medische gronden, wordt u vriendelijk
verzocht een doktersverklaring te overleggen.

10. Geldzaken
10.1

Ouderbijdragen

Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer.
Schoolactiviteiten gaan gewoon door en worden betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo houden we
onderwijs toegankelijk voor iedereen.

Voor het schoolkamp dat iedere 2 jaar plaatsvindt met groep 7 en 8 wordt wel een bijdrage gevraagd.
Hierover krijgt u als ouder t.z.t een bericht.
Betaling kan door middel van internetbankieren of contant bij juf Matty. U kunt desgewenst in
termijnen betalen.
De school en het schoolbestuur hebben als uitgangspunt dat alle kinderen aan de extra activiteiten
meedoen. Indien u om een bepaalde reden problemen heeft met de betaling, kunt u contact opnemen
met de directie. We streven naar een goede oplossing om toch alle kinderen aan het schoolkamp te
kunnen laten deelnemen.
Mocht u afhankelijk zijn van een uitkering dan kan in bepaalde gevallen de kampbijdrage betaald
worden door de uitkeringsinstantie of kunt u via de gemeente (of andere instantie) een subsidie
aanvragen. Wilt u hulp bij het aanvragen hiervan dan kunt u contact opnemen met medewerker
ouderbetrokkenheid, juf Lisette. Er kan dan gekeken worden of u recht heeft op een tegemoetkoming.
10.2 Goede doelen
Vanuit de Christelijke gedachte, heb je naaste lief als jezelf, trachten wij het werk aan goede doelen te
ondersteunen met een financiële bijdrage. Jaarlijks wordt minimaal 1 instantie gesteund.
10.3

Kosten overblijven. Zie hoofdstuk 7.5

10.4 Sponsoring
Bij sponsoring hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Concreet houdt dit in:
* de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de school een zelfstandige
partner wenst te zijn;
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* dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de pedagogisch/didactische taak en doelstelling van
de school;
* dat sponsoring niet in strijd mag zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een
school aan het onderwijs stelt;
* dat sponsoring in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen;
* dat sponsoring de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet mag
beïnvloeden;
* dat sponsoring geen schade mag berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid
van leerlingen;
* dat sponsoring geen aantasting mag betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij
betrokkenen.
De school voert een passief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring.
Het sponsorbeleid is in het schoolplan opgenomen.
10.5 Jeugdsportfonds
Sport is belangrijk voor kinderen. Lid worden van een sportvereniging kan soms niet vanwege
financiële onmogelijkheden. In Rotterdam bestaat het “Jeugd sport fonds” wat bedoeld is voor
kinderen waarvan ouders lidmaatschap en/of deelname aan sportactiviteiten niet kunnen betalen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie juffrouw Lisette kan u meer vertellen over dit fonds.

11. De resultaten van het onderwijs
Elke school wordt bezocht door de inspectie die controle uitvoert en toeziet of de geldende regels en
richtlijnen voor het onderwijs juist worden uitgevoerd en of de behaalde resultaten op het te
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verwachten niveau liggen. Hiervan wordt een rapport opgesteld. De aanbevelingen en conclusies van
dit rapport worden besproken met het team, het bestuur en de directie van de school en vormen het
uitgangspunt voor het beleid voor het beleid van de school. Deze inspectierapporten kunt u overigens
op het internet opzoeken en lezen. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden in 2005. Het betrof een
jaarlijks onderzoek waarbij het vooral ging om de indicatoren kwaliteitszorg en resultaten. De inspectie
was van mening dat de Steven Stemerdingschool op systematische wijze werkt aan de verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs.
In schooljaar 2016-2017 hebben wij weer een bezoek van de onderwijsinspectie gehad. Vanuit het
vernieuwde inspectiekader zijn wij trots om te melden dat wij op alle onderdelen voldoende tot goed
scoorden. In 2016-2017 viel de school onder het basisarrangement toezicht van de Inspectie.
De resultaten zijn zichtbaar via de site van de Onderwijsinspectie of in te zien op school.
In hoofdstuk 4.2 heeft u al kunnen lezen hoe wij de ontwikkeling van de kinderen in onze school
volgen.
Het meten en registreren van die ontwikkeling is een middel om het onderwijs zoveel mogelijk op de
kinderen af te stemmen.
Regelmatig vinden op school leerling- en groepsbesprekingen plaats, waarin de ontwikkelingen van
alle kinderen besproken worden. Door de resultaten van de afgenomen toetsen te evalueren kunnen
wij - indien nodig- ons onderwijs bij stellen.
Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een groepsplan waarin voor elk kind beschreven staat
wat het leerstofaanbod is.
De school heeft als doel dat alle toetsen tenminste op het niveau worden gemaakt van vergelijkbare
scholen. De school streeft de school naar resultaten op of boven het niveau van het landelijk
gemiddelde.
Jaarlijks worden de resultaten van de toetsen bekeken door het schoolbestuur en de Inspectie van het
Onderwijs. De inspectie bepaalt dan of de school voldoet aan de kwaliteitsnorm of dat er verscherpt
toezicht nodig is.
In groep 8 maken de leerlingen de bekende Cito-eindtoets. Deze toets meet de prestaties van ieder
kind in taal, rekenen en informatieverwerking. De Cito-eindtoets kent een zogenaamde
standaardscore toe.
Deze score geeft aan hoe de eindtoets zich op schoolniveau verhoudt tot het landelijk gemiddelde.
De onderwijsinspectie en ons bestuur kijken bij de kwaliteitsmetingen naar de volgende toetsen.
DMT groep 3 en 4, Rekenen en Wiskunde groep 4 en 6, Begrijpend Lezen groep 6.

Overzicht Steven Stemerding schoolgemiddelde CITO eindtoets:

2017
2018
2019
2020
2021

531,5
535,7
533,6
geen eindtoets
533,2
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12. Burgerschap en regels
Als school hebben wij de taak om leerlingen voor te bereiden op het functioneren in de samenleving.
Dat doen wij o.a. door op school duidelijke gedragsregels te hebben (burgerschap op microniveau).
Projecten in de buurt te helpen/ondersteunen bijv. contact met het bejaardenhuis, schoonmaken in de
wijk, etc. (burgerschap op mesoniveau) en kinderen leren over het democratische systeem in
Nederland (burgerschap op macroniveau). Dit alles communiceren wij duidelijk naar
ouders/opvoeders zodat er geen onduidelijkheid is bij ouders en leerkrachten bij de verwachtingen
over de opvoedkundige taak van de school.
Regels Steven Stemerding.
4 kapstokken.

Aardig
1. ik pas op mijn woorden
2. ik houd mijn handen thuis
3. ik ben beleefd tegen iedereen

Ik
1. ik doe mijn best
2. ik ben eerlijk
3. eerst denk ik, dan doe ik

Spullen
1. ik ben voorzichtig
2. ik ruim goed op
3. ik vraag eerst en leen daarna
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School
1. ik ben binnen rustig
2. ik houd me aan de afspraken
(beloofd is beloofd)
3. ik praat Nederlands
De regels gelden voor:
- leerlingen
- ouders
- leerkrachten
- medewerkers van de school
- gasten
Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd die te maken hebben met burgerschap zoals:
- activiteiten door de medewerker ouderbetrokkenheid bv. Themaochtenden
- projecten schoolbreed met gezamenlijke afsluitingen waarbij ouders, kinderen en leerkrachten
samenwerken
- vieringen van feesten
- naleven van protocollen zoals bv. Pestprotocol
- uitvoeren van de methode ‘Trefwoord’
Verjaardagen kinderen
Bij het vieren van een verjaardag mogen de kinderen hun groepsgenoten trakteren. Ook worden de
kinderen in de gelegenheid gesteld om zich door andere leerkrachten te laten feliciteren. Het is niet de
bedoeling dat individuele kinderen in andere groepen worden getrakteerd. Dit zou voor de andere
kinderen een teleurstelling zijn en bovendien komt het de rust in de school niet ten goede.
Snoepen
Snoepen onder schooltijd is niet toegestaan, dus ook niet op het plein en ook niet bij de overblijf.
Snoepen mag alleen bij het vieren van een verjaardag in het eigen lokaal.
Schoolmateriaal
Het is de bedoeling dat de kinderen zorgvuldig omgaan met het schoolmateriaal.
Vulpennen, linialen enzovoort worden eenmalig verstrekt. Als de materialen zoekraken of beschadigen
kan het voorkomen dat er een vergoeding gevraagd wordt.
Verboden
-

te hollen door de gangen
kaplaarzen te dragen in de lokalen
te fietsen op het schoolplein (geldt voor jong en oud)
messen, vuurwerk, lucifers of ander gevaarlijk materiaal mee naar school te nemen
kinderwagens e.d. mee te nemen in het lokaal (of langdurig parkeren in school)
honden mee te nemen in het gebouw en op het schoolplein
alles wat thuis ook niet mag
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Mobiele telefoons kunnen worden meegenomen, maar mogen (voor leerlingen) niet aanstaan op
ons schoolplein en in de school.
De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Roken
In het gebouw en op het schoolplein is het verboden om te roken.
Honden
Honden zijn in het gebouw en op het plein niet toegestaan.

Kledingvoorschriften
Bij de inschrijving van leerlingen wordt o.a. gesproken over de christelijke identiteit en de
verwachtingen die de Steven Stemerdingschool heeft ten aanzien van kinderen en hun ouders in
dezen.
Op grond van de algemene regels verwachten wij van personeel en leerlingen:
- Nette en correcte, niet aanstootgevende kleding.
- Geen hoofdbedekking.
- Geen sieraden indien dit het onderwijs afleidt en/of de drager of anderen in gevaar brengt
(bijv. tijdens de gymnastiek lessen).
Foto’s en privacy
Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met
persoonsgegevens (van onszelf, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van
toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt
mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen
genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.
Dit protocol beschrijft hoe binnen PCBO Rotterdam Zuid wordt omgegaan met de verwerkingen van
persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie.
Dit protocol is onderdeel van het privacy handboek voor medewerkers. Hierin staan naast dit protocol
praktische afspraken over onder andere gegevensopslag, omgang met sociale media en internet en
toestemming voor beeldmateriaal van leerlingen.
Met dit document wordt voldaan aan de wettelijke informatieplicht conform Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die in 2018 is ingegaan.
Dit document beschrijft het privacy protocol in concrete en begrijpelijke bewoordingen. Binnen PCBO
Rotterdam Zuid is ook een formele versie van het privacy protocol dat bij discussie leidend is in de
besluitvorming. Het formele privacy protocol is op te vragen bij de schooldirectie.
Het is bedoeld als centrale informatiebron voor alle betrokkenen (leerlingen, hun ouders/verzorgers,
personeelsleden, etc.) en beschrijft per categorie het type verwerkingen, waarom die worden
uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt.
Dit document wordt jaarlijks herzien en is in te zien bij de directie.
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13. Namen en mailadressen
Leerkracht groep 2
Mevr. T. Lock
t.lock@stevenstemerding.nl

Directieleden
directie@stevenstemerding.nl
Mevr. M. Snel
m.snel@stevenstemerding.nl
Mevr. C.Steehouwer
c.steehouwer@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 3a
Mevr. L. Zwijgers
l.zwijgers@stevenstemerding.nl
mevr. L. van Efferen
l.vanefferen@stevenstemerding.nl

Peuterspeelzaalleidsters
Mevr. S de Vreede
s.devreede@stevenstemerding.nl
Mevr. S. Korff
s.korff@stevenstemerding.nl
Mevr. C. Pol
c.pol@stevenstemerding.nl
Mevr. D. Houtman
d.houtman@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 3b
Mevr. F. de Jong
f.dejong@stevenstemerding.nl
Mevr. R. Berrenstein
r.berrenstein@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 4
Mevr. F. de Jong
f.dejong@stevenstemerding.nl
Mevr. M. Baars
m.baars@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 1
Mevr. A. Loendersloot
a.loendersloot@stevenstemerding.nl
Mevr. L. Hoorn
l.denbraber@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 5
Mevr. J.v. Krimpen
j.vankrimpen@stevenstemerding.nlMevr.S.
Slierendrecht
s.slierendrecht@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 1/2
Mevr. R. Pegels
r.pegels@stevenstemerding.nl
Mevrouw M. van Beusekom
m.vanbeusekom@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 6
Mevr. P.van Reeven
p.vanreeven@stevenstemerding.nl
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Onderwijsassistent
Mevr. S. de Vreede
s.devreede@stevenstemerding.nl
Mevr. S. Korff
s.korff@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 7
Mevr. M. Keijzer
m.keijzer@stevenstemerding.nl
mevr. L. van Efferen
l.vanefferen@stevenstemerding.nl

Schoolmaatschappelijk werkster
Mevr. M. de Jonge
m.dejonge@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 8a
Mevrouw R. van Dijk
r.vandijk@stevenstemerding.nl
Mevr I. Buitendijk
i.vandersteen@stevenstemerding.nl

Conciërge/overblijf
Mevr. M. Pleijte
m.pleijte@stevenstemerding.nl

Leerkracht groep 8b
Mevr. S.vd.Veen
s.bouwman@stevenstemerding.nl
Mevrouw M. van Beusekom
m.vanbeusekom@stevenstemerding.nl

Medewerker ouderbetrokkenheid
Mevr. L. van Efferen
l.efferen@stevenstemerding.nl

Interne begeleiding
Mevr. M. Dakkus- onderbouw t/m gr 4
m.dakkus@stevenstemerding.nl
Mevr. J. Blom- midden-/bovenbouw vanaf gr 5
j.blom@stevenstemerding.nl

Vertrouwenspersoon
Mevr. M. Keijzer
m.keijzer@stevenstemerding.nl

Er zijn op onze school verschillende leerkrachten die naast het lesgeven nog andere taken hebben.
Voor een overzicht hiervan kunt u terecht bij de directie.
Overige adressen
Peuterspeelzaal
Het Zonnehoekje
Slingeplein 10
Postbus 53047
3008 HA Rotterdam
Tel. : 010-4808635
Schoolbestuur Stichting PCBO Rotterdam- Zuid
Elzendaal 15
3075 LS Rotterdam
Tel. : 010-419 13 00

Externe instanties:
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Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis)
Schoolbegeleidingsdienst
Centrum Educatieve Dienstverlening (CED)
Postbus 9639
3009 AP Rotterdam
Tel. : 010-407 15 99
Schoolarts/CJG
Zuidplein 2
3083CW
Rotterdam
T:010-4444604
www.cjgrijnmond.nl
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