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Woord vooraf  

Welkom op de Stuifheuvel, een school voor speciaal basisonderwijs in Zeist.  

Onze schoolgids bestaat uit twee delen, die vanaf schooljaar 2019-2020 enkel digitaal via de website te lezen is. 

Dit eerste deel geeft veel informatie over het onderwijs op de Stuifheuvel, u leest over onze visie op onderwijs 

en hoe we dit in de praktijk vormgeven.  

Deel 2 bevat de jaarlijkse kalender en alle informatie die jaarlijks kan wisselen, zoals namen van teamleden, MR, 

OV en het Bestuur. 

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind vinden wij belangrijk. Wij hechten veel waarde aan 

persoonlijk contact en overleg met ouders, uw vragen en opmerkingen zijn welkom. Goede samenwerking en 

een open sfeer zijn wat ons betreft voorwaarden voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met ‘ouders’ 

bedoelen we alle volwassenen die de zorg dragen voor onze leerlingen. 

Deze schoolgids is ook bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen. Het lezen van de schoolgids kan u 

helpen bij de vraag of de Stuifheuvel het beste aansluit bij de hulpvraag van uw kind. 

In de loop van het schooljaar ontvangt u meer informatie: op ouder,- (informatie) avonden, via het ouderportaal 

en op de website van de school: www.destuifheuvel.nl. 

De Onderwijsinspectie concludeert dat de Stuifheuvel de goede kwaliteit heeft gehandhaafd en dat onze school 

zich verder heeft ontwikkeld. Een uitgebreid verslag van de inspectiebezoeken staat op de website van de 

Stuifheuvel en van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.  

Het Schoolplan van de school is in te zien bij de administratie van de school. 

Voor een volledig schoolprofiel verwijzen we naar de website van de Stuifheuvel. Op de website 

www.vensterspo.nl vindt u informatie over de Stuifheuvel (en alle andere scholen in Nederland). 

Wij willen samen met u als ouder werken aan de sociaal-emotionele, didactische en creatieve ontwikkelingen 

van uw kind, met als uitganspunt dat uw kind zich veilig en gewaardeerd weet op school. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het team, 

Marco van Oostveen 

Directeur 

Saskia Schouten 

Adjunct-directeur  

 

 

 

 

De naam van de school 

Onze school lijkt op het landschap… 

De Stuifheuvel is al lange tijd een begrip in Zeist, het is een plek waar kinderen graag spelen. 

Deze Stuifheuvel ligt in de buurt van ons schoolterrein. 

De school is naar deze zandheuvel genoemd én lijkt erop. 

Onze leerlingen waaien binnen om tot rust te komen in de veilige omgeving van onze school, 

om daarna, net als die zandkorrels, verder te waaien. 

En net als de zandheuvel, is onze school een vast geheel dat voortdurend in beweging is. 

Ook op de Stuifheuvel is het een komen en gaan van ‘zandkorrels’, 

uw kinderen.  

http://www.vensterspo.nl/
http://www.vensterspo.nl/
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1. DE STUIFHEUVEL 

1.1 Missie en visie  

Missie 

De Stuifheuvel is een school voor speciaal basisonderwijs, waarbij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

welkom zijn. 

Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is samenwerking tussen ouders en school een basisvoorwaarde. 

Wederzijds respect is daarbij cruciaal.   

De Stuifheuvel biedt onderwijs op maat, door tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoefte, 

ondersteuningsbehoefte, interesse en niveau. De basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie zijn 

daarbij leidend. Het welzijn en de betrokkenheid van het kind staan daarbij centraal. De Stuifheuvel is een 

Vreedzame School. 

 

Visie van de Stuifheuvel: 

 

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Maatschappelijke veranderingen hebben een invloed op de 

manier waarop we leven en werken. Leerlingen krijgen in het onderwijs op de Stuifheuvel ruimte om zich 

breed te kunnen ontwikkelen. 

Dit stelt nieuwe eisen aan de leerlingen en aan ons team. We zien de Stuifheuvel als een gemeenschap 

waarin we kinderen vaardigheden leren om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. 

We willen een school zijn die leerlingen een veilige leeromgeving biedt met moderne effectieve leermiddelen 

met een enthousiast team van leerkrachten en specialisten, die er alles aan doen om de leerlingen op de juiste 

wijze gedurende de basisschooltijd te begeleiden.  

De Stuifheuvel heeft: 

- Goed toegeruste leerkrachten en onderwijsassistenten;   

- Professioneel geschoolde ondersteunende specialisten die de juiste ondersteuning bieden aan de 

leerkrachten en leerlingen in de klas (orthopedagogen en logopedisten); 

- Een functioneel ingerichte school, die een veilige omgeving biedt aan de leerlingen;   

- Een open, transparante en laagdrempelige school waar ouders en begeleiders zich thuis voelen; 

- Een orthopedagogisch klimaat, waarin de leerlingen op basis van ontwikkelingsperspectiefstelling (OPP) 

hun mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien;  

- Moderne ortho-didactische middelen, die zijn afgestemd op de kenmerken van de leerlingen. 

Onze Ambities: 

- Zo goed mogelijk aansluiten met ons onderwijs in de zo sterk veranderende wereld waarin onze kinderen 

opgroeien;  

- Optimaliseren van samenwerking met ouders, door inzet van ouderportaal, gebruik maken van de inzet van 

de OV en het educatief partnerschap stevig neer te zetten binnen de school; 

- Een goede samenwerking met ketenpartners (SWV-en, SBO/SO/BAO scholen, CJG); 

- Op een efficiënte en doelmatige manier gebruik maken van devices (i-pads en chromebooks) in alle 

bouwen; 

- Eigenaarschap van de kinderen vergroten. 

 

1.  DE  STUIFHEUVEL] 
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1.2 School voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

De Stuifheuvel is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) met kleine groepen en gespecialiseerd 

opgeleide teamleden. 

Een goed pedagogisch klimaat is een eerste voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Aan dat klimaat 

besteden we dan ook veel aandacht. Structuur en voorspelbaarheid brengen rust in de school. 

De wijze waarop de school de leerstof aanbiedt, is zo veel mogelijk aangepast aan de hulpvraag van het kind. In 

het speciaal basisonderwijs ervaren 

leerlingen dat ze met hun problemen 

niet langer een uitzondering vormen. 

De leerlingen doen zo weer positieve 

leerervaringen op en bouwen 

zelfvertrouwen op. In de groepen en 

in het team staan respect en 

verantwoordelijkheid centraal, wat de 

sfeer voor kinderen en teamleden 

veilig en uitdagend maakt. Dít is de 

sfeer die leerlingen nodig hebben om 

te kunnen leren. De school draagt 

eraan bij dat kinderen zich kunnen 

ontspannen en zich vol 

zelfvertrouwen ontplooien tot een 

verantwoordelijk mens 

 

 

 

 

1.3 Algemeen bijzonder onderwijs 

De Stuifheuvel is een algemeen bijzondere school. Alle kinderen en hun ouders zijn er welkom, ongeacht hun 

levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school ziet het kind zoals het is, met zijn persoonlijke eigenschappen, 

leermogelijkheden, culturele herkomst en godsdienstige gebruiken, in al zijn eigenheid. Kinderen leren 

samenwerken en samen spelen, hoezeer ze ook van elkaar verschillen; ze ontwikkelen zich.  
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1.4 Stichting Gewoon Speciaal 

De Stuifheuvel maakt deel uit van Stichting Gewoon Speciaal. 

Stichting Gewoon Speciaal is dé ondernemende partner in basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Wij 

vinden dat kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte de kans moeten krijgen om hun 

talenten te ontwikkelen. Samen met ouders en andere professionals werken we hieraan. 

Stichting Gewoon Speciaal omvat het bevoegd gezag van vier scholen voor Speciaal Basisonderwijs, een school 

voor speciaal onderwijs en een expertisecentrum: 

 

1. SBO Het Anker    Wijk bij Duurstede   

2. SBO de Stuifheuvel   Zeist     

3. SBO de Wissel    Houten    

4. SBO De Kristal    Maarssen    

5. SO C.P. van Leersumschool  Zeist 

6. Expertisecentrum KANS    

 

Onze scholen werken samen met alle bassischolen en speciale (basis)scholen in 15 gemeenten, binnen vier 

Samenwerkingsverbanden (SWV) aan Passend Onderwijs: 

1. SWV ZOUT   (Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik). 

2. SWV Utrecht PO  (Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens) 

3. SWV Profi Pendi  (Houten, Vianen, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein). 

4. SWV Passenderwijs (Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen). 

 

 

Directeuren (scholen en KANS) 

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school/KANS en vormen samen het 

directeurenberaad. Zij zorgen voor verbinding en uitwisseling binnen de Stichting en geven advies aan de 

voorzitter College van Bestuur. De voorzitter heeft bestuurlijk mandaat en bestuurt de Stichting Gewoon 

Speciaal. 
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1.5 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. De Stuifheuvel hoort bij samenwerkingsverband (swv) 

Zuidoost Utrecht (ZOUT). 

In ZOUT werkt de Stuifheuvel samen met twee speciale basisscholen (Het Anker in Wijk bij Duurstede en de 

Tobiasschool in Zeist) en met 80 reguliere basisscholen. Meer over Samenwerkingsverband ZOUT vindt u op de 

website: www.swvzout.nl met oa. Het ondersteuningsplan 2018-2022: 

https://www.swvzout.nl/wp-content/uploads/2019/02/Ondersteuningsplan-2018-2022-swv-ZOUT.pdf  

 

http://www.swvzout.nl/
https://www.swvzout.nl/wp-content/uploads/2019/02/Ondersteuningsplan-2018-2022-swv-ZOUT.pdf
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2 LEERLINGEN 

 

2.1 Welke leerlingen bezoeken onze school 

Leerlingen die onze school bezoeken, lopen in hun ontwikkeling tegen problemen aan die het reguliere 

basisonderwijs niet kan opvangen.  

Bij deze leerlingen is er vaak sprake van een of meer van de volgende problemen: 

- leermoeilijkheden op het gebied van lezen, taal en/of rekenen, 

- moeite met onthouden en begrijpen van de leerstof, 

- werkhouding, moeilijk een plan kunnen maken voor de aanpak van hun werk, 

- onzekerheid en faalangst, bang om aan iets te beginnen of bang om iets verkeerd te doen; dit uit zich in 
teruggetrokkenheid of juist door een overdreven bravoure om deze onzekerheid te verbergen,  

- slechte concentratie, snel afgeleid door zaken in of buiten het kind, 

- onrust en beweeglijkheid, 

- moeite in de omgang met leeftijdsgenoten. 

2.2 Aanmelding en plaatsing   

Het samenwerkingsverband ZOUT heeft een School-Ondersteunings-Team (SOT), waarop de basisscholen een 

beroep kunnen doen. Aanmelding geschiedt met behulp van een Groeidocument, waarvoor zowel school als 

ouders gegevens aanleveren. Wanneer een begeleidingstraject van het SOT niet voldoende blijkt, en school een 

langer of intensiever traject wenst, bekostigt de basisschool dit zelf. Het kan zijn, dat er gezien de hulpvraag van 

de leerling aan een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of clusterschool (SO) wordt gedacht. Dan wordt 

het Groeidocument ook gebruikt voor het toelaatbaarheidsaanvraag (TLA) voor SBO of SO. Zie voor procedure 

aanmelding SOT ook onze website.  

Ouders kunnen hun kind alleen aanmelden op SBO de Stuifheuvel met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van 

de onafhankelijke orthopedagogen van het samenwerkingsverband ZOUT. Uiteindelijk beslist de directeur van 

de Stuifheuvel of een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten. 

 

De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven wanneer: 

- het duidelijk is, dat de betreffende leerling niet meer adequaat geholpen kan worden binnen het regulier 

basisonderwijs, 

- het schooladviesteam (SOT) voor hulp is ingeschakeld, 

- de hulpvraag van de leerling niet valt onder de criteria van één van de SO-scholen, 

- omgang met leerling mogelijk is op basis van relatie, 

- veiligheid van leerling, medeleerlingen en teamleden gewaarborgd is, 

- de ouders bereid zijn tot overleg wat betreft overeenstemming over de hulpvraag en een eenduidige 

aanpak. 

 

De ouders/verzorgers maken een afspraak voor een kennismakingsbezoek met de directie en vullen de 

aanmeldformulieren in.  

Wanneer een leerling bij ons op school is geplaatst, vindt binnen acht weken met ouders het zogenaamde OPP-

startgesprek plaats. We bespreken dan de beginsituatie en de ontwikkelingsverwachtingen van uw kind. 

 

Plaatsingsdata  

Een groot deel van de leerlingen wordt na de zomervakantie geplaatst. 

Andere plaatsingsdata na de herfstvakantie, na de kerstvakantie. Wanneer de school fysiek vol is (gemiddeld 15 

leerlingen per groep), komt een leerling op de plaatsingslijst (wachtlijst). 

2.   LEERLINGEN 
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In de laatste week voor de zomervakantie zijn alle leerlingen al één morgen in de groep waarin ze het volgende 

jaar zitten. Zo kan iedereen alvast wat wennen aan het komende schooljaar, de nieuwe leerkracht en de nieuwe 

groep. De nieuwe leerlingen zijn hier ook voor uitgenodigd. 

2.3 Toelaatbaarheidsverklaring SBO voor bepaalde duur 

Kleuters krijgen een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO voor bepaalde duur. Ook oudere leerlingen 

kunnen een toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde tijd krijgen.   

Gedurende deze periode moet duidelijk worden of voortgezet verblijf wenselijk en haalbaar is. Uiteraard 

worden de ouders heel nadrukkelijk bij dit proces betrokken. 

2.4 Verwijzing naar een andere school 

Het kan voorkomen dat na verloop van tijd blijkt dat de Stuifheuvel niet (meer) de beste plaats is voor een kind. 

Vanwege zijn problematiek kan hij op een andere school of instelling beter begeleid worden. In de Commissie 

van Begeleiding kan besloten worden dat een andere onderwijssoort (Speciaal Onderwijs) meer tegemoet komt 

aan de behoefte van het kind. Terugkeer naar het basisonderwijs is ook één van de mogelijkheden. 

Voordat een verwijzing in gang gezet wordt, licht de school de ouders uitgebreid in over de afwegingen en de 

argumenten op grond waarvan we dit advies geven en over de te volgen procedure. Het zijn de óuders die hun 

kind aanmelden op een nieuwe school. Dit is bij wet bepaald. De school speelt hierin een ondersteunende rol. 

Samen met de ouders wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor één van de scholen van het speciaal 

onderwijs aangevraagd.  

2.5 Leerlingvervoer 

De leerlingen komen op eigen gelegenheid, met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar school. 

Wanneer de leerlingen verder weg wonen, is het onder bepaalde voorwaarden en in enkele gemeenten nog 

mogelijk met aangepast vervoer (schoolbusjes) naar school te komen.  

Vervoer naar school: u moet vervoer zelf aanvragen bij de gemeente waarin u woont. 

De beslissing ligt bij uw woongemeente en niet bij de school. 

 

Dit aangepast vervoer en vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer moeten de ouders altijd zélf 

aanvragen bij de woongemeente. De beslissing over vervoer ligt bij de woongemeente van het kind en niet bij 

de school. Ouders kunnen bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit vervoer moet ieder schooljaar opnieuw 

aangevraagd worden.  

Indien een leerling, bijvoorbeeld door ziekte, de school niet kan bezoeken, moeten ouders zelf de chauffeur 

hierover informeren. Bij vragen over het vervoer van uw kind, kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf.  

Bij problemen in de bus, is de chauffeur de eerste persoon om aan te spreken. Komt u er niet goed uit, neemt u 

dan contact op met de busmaatschappij. 

In het geval van problemen tussen leerlingen van de Stuifheuvel kan de school eventueel, als bovenstaande niet 

voldoende blijkt, een bemiddelende rol spelen. 

 

Denkt u eraan om de chauffeur te laten weten als uw kind niet naar school kan? 
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3 ONDERWIJS 

Op de Stuifheuvel werken we aan een positief pedagogisch klimaat, wat een voorwaarde is voor leerlingen om 

zich te kunnen ontwikkelen. Leerlingen die ervaren dat hun leerkracht vertrouwen in hen heeft, voelen zich 

geaccepteerd en veilig.  

Groepsleerkrachten hebben de verantwoording voor het onderwijs aan en de zorg voor de leerling. Hierbij 

ondersteund door een intern begeleider, orthopedagoog en logopedist. De groepsleerkrachten van de 

Onderbouw hebben daarnaast een onderwijsassistent. 

Het onderwijs sluit zo veel mogelijk aan bij de hulpvragen van leerlingen. We dagen kinderen uit om te presteren 

naar eigen kunnen.  

3.1 Groepen en groepsindelingen 

De leerlingen van de Stuifheuvel zijn verdeeld over drie bouwen: onderbouw (OB), middenbouw (MB) en 

bovenbouw (BB). De onderbouw,- en middenbouwgroepen hebben dierennamen, de BB noemen we groep 7 en 

8.  De leeftijdsgroepen in deze bouwen zijn niet vergelijkbaar met die van het reguliere basisonderwijs.  

De groepen in een bouw werken veel samen. De bouwcoördinator stemt de activiteiten in een bouw op elkaar 

af. Daarnaast zijn er bouw overstijgende activiteiten.  

Groepen met jonge leerlingen zijn doorgaans kleiner dan groepen met oudere leerlingen. 

De groepen worden ingedeeld op: kalenderleeftijd, sociaal-emotionele leeftijd, sociale samenhang en niveau 

van de leerlingen op didactisch gebied.                                     

3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing 

Om te ontwikkelen en tot leren te komen, heeft een kind het nodig emotioneel in evenwicht te zijn  

en voldoende sociale vaardigheden te hebben. 

 

De Vreedzame School  

De Stuifheuvel is een Vreedzame school. We besteden op groeps- en schoolniveau veel aandacht aan de sociaal-

emotionele vorming van de leerlingen. De kinderen leren zichzelf kennen en worden weerbaar. Zij leren goed 

met anderen omgaan en anderen te waarderen. In de groepen wordt iedere week een les van De Vreedzame 

School gegeven. Leerlingen en leerkrachten geven elkaar regelmatig 'opstekers' (complimenten) en leren 

'afbrekers' (negatieve opmerkingen) te vermijden (www.devreedzameschool.nl). 

De leerlingen ontdekken verschillende manieren om met boosheid om te gaan: 

als leeuw: hard, knokken, agressief reageren 

 

 

 

als schildpad: zacht, weglopen, wegkruipen,  

niet zeggen wat je er van vindt 

 

 

als pauw: stevig, aanpakken, trots 

op een goede manier zeggen wat je er van vindt 

 

 

Binnen deze lessen leren de leerlingen ook hoe ze conflicten kunnen oplossen. We leren de kinderen naar het 
model van de pauw te handelen. 

3.   ONDERWIJS 
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In alle groepen hangt het stappenplan ‘praat het uit’. De kinderen leren om volgens een aantal vaste stappen 
een conflict op te lossen: 
 

1. STOP!  Afkoelen! 

2. Praat en luister: wat willen jullie allebei? 

3. Bedenk zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem. 

4. Kies een win-win-oplossing. Maak een plan en voer het uit! 

Veiligheidscoördinator, Anti- Pestcoördinator 

Op de Stuifheuvel willen we pesten voorkomen of laten stoppen vanuit de visie van een Vreedzame School. Dit 

betekent dat we geen apart anti-pestprogramma hanteren. De Vreedzame School is een door de overheid 

goedgekeurd (preventief) programma, ook om pesten tegen te gaan.  

Leerlingmediatoren 

Vanuit De Vreedzame School werken we met leerlingmediatoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die 

opgeleid zijn om tijdens de pauzes bij conflicten tussen medeleerlingen te bemiddelen en te helpen deze op een 

goede manier op te lossen. Dit opleiden vindt plaats binnen de school. Leerlingen van de bovenbouw kunnen 

‘solliciteren’ om mee te doen met de training. Dit gaat in overleg met de leerlingen en hun ouders. 

Leerlingenraad 

Een belangrijke kernwaarde binnen De Vreedzame school is dat we allemaal een stem hebben en die op een 

verantwoorde manier gebruiken.  

Om dit vorm te geven en te oefenen wordt er in de groepen maandelijks een groepsvergadering gehouden. In 

deze vergaderingen leren kinderen o.a. om rekening met elkaar te houden, een eigen mening te verwoorden, 

goed te luisteren en vooral om samen een besluit te kunnen nemen.  

De agenda van deze vergaderingen wordt mede bepaald door de leerlingen, en de uitvoering van de vergadering 

komt, naarmate de leerlingen ouder worden, steeds meer in handen van de leerlingen zelf.  

 

Ook hebben we een groepsoverstijgende raad met vertegenwoordigers uit de groepen, de leerlingenraad.  

Hiermee kan tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk democratisch principe 

(vertegenwoordiging van een achterban) op een betekenisvolle wijze worden toegepast.  
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Levensbeschouwing 

Op de Stuifheuvel zitten leerlingen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Op onze school 

zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun religieuze/culturele achtergrond. Als kleine samenleving hebben 

teamleden, leerlingen en ouders respect voor en tonen interesse in elkaars overtuiging.  

Vanuit de thema’s van De Vreedzame School besteden we ook aandacht aan levensbeschouwing. We werken 

over onderwerpen als: welke feesten vier je, welke traditie hoort bij jou, welke cultuur? We willen op een niet-

normatieve manier aandacht geven aan verhalen, rituelen, feesten, symbolen, waarden en gebruiken van de 

verschillende achtergronden van onze leerlingen.  

We gebruiken hierbij het tijdschrift Kleur. Kennis over en uitwisseling van de diverse culturele achtergronden, 

levensovertuigingen zorgen voor begrip en dragen bij aan een sfeer van respect. 

 

 

 

herfstles in de groep            tuinieren door een groep 



 
15 

3.3 Didactische vakken 

Onze leerlingen hebben altijd een leer- en/of ontwikkelingsachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek. 

Uitgangspunt van het onderwijs is een ononderbroken leerlijn die aansluit op het niveau van het kind. Dit geldt 

voor het bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn en voor de leerstof. Kinderen zijn pas aan leren toe als 

ze (weer) voldoende zelfvertrouwen hebben. 

De Stuifheuvel heeft dezelfde lesonderdelen (vakken) en kerndoelen als een reguliere basisschool. Voor ons zijn 

echter de mogelijkheden van iedere individuele leerling het uitgangspunt. Het doel is: eruit halen wat erin zit en 

daar tevreden mee zijn. 

Het is voor onze leerlingen belangrijk om op hun eigen niveau en tempo te werken en gerichte instructie te 

krijgen. We komen tegemoet aan specifieke leerproblematiek door het werken met niveaugroepen en 

taakuren. Het onderwijs in niveaugroepen is effectiever, leerlingen krijgen meer individueel of groepsgerichte 

instructie. De niveaugroepen zijn voor technisch lezen en rekenen groep overstijgend. Dit betekent dat de 

kinderen ook instructie kunnen krijgen bij een andere leerkracht van de eigen bouw.  

Verlengde leertijd 

In taakuren kunnen leerlingen extra tijd besteden aan of extra instructie krijgen op specifieke vakgebieden. Dit 

geldt voor de leergebieden taal, lezen, spelling en rekenen. Verlengde leertijd staat in alle groepen twee keer 

per week op het rooster. Leerlingen kunnen daarnaast in deze leertijd werken aan specifieke opdrachten. 

Coöperatief leren 

Op de Stuifheuvel besteden we veel aandacht aan vormen van samenwerken. We gebruiken hier werkvormen 

uit coöperatief leren voor. Leerlingen werken in tweetallen of kleine teams aan een vraag of opdracht. Bij veel 

werkvormen van coöperatief leren zijn de leerlingen in beweging. Leerlingen leren van en met elkaar.  

Coöperatief leren is geen apart vak, maar passen we toe bij de verschillende vakken. 

Taalonderwijs 

Het taalonderwijs bieden we aan in doorgaande lijn. We besteden veel aandacht aan de eerste belangstelling 

van kleuters voor geschreven tekst, letters, woorden, verhalen, de zogenaamde beginnende geletterdheid. Op 

speelse wijze gaan we in op deze belangstelling en wordt deze gestimuleerd.  

Onderbouw 1 en 2 werken met taalgroepjes op niveau rond het thema dat in de klas centraal staat. Hierbij 

werken groepsleerkracht en logopedist intensief samen.  

 

Veilig Leren Lezen (KIM-versie) is onze methode voor aanvankelijk taal- en 

leesonderwijs. Deze methode integreert verschillende onderdelen van taal, 

zoals spelling en begrijpend lezen. Vanaf de eerste kern maken we een start met 

het zelfstandig werken; de kinderen kunnen dan zelf de volgorde van hun 

activiteit kiezen.  

Na Veilig Leren Lezen volgt Estafette. Eén van de uitgangspunten van ons 

leesonderwijs is het bevorderen van het leesplezier. We willen graag dat 

kinderen (uit zichzelf) gaan lezen, zowel thuis als op school. 

In de midden- en bovenbouw werken we met taallessen uit Taal op Maat en 

Spelling op Maat. 

De vernieuwde Pennestreken heeft schrijflessen die goed aansluiten bij de 

nieuwe Veilig Leren Lezen. 

Woordenschatonderwijs 

Woordenschat staat centraal in de communicatie en in het leren. Woordenschat passen we toe bij verschillende 

vakken. We bieden woorden thematisch en systematisch aan met de aanpak van Met woorden in de Weer. In de 

onderbouw werken we met Logo3000 voor het aanleren van de basiswoordenschat. In de midden- en 
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bovenbouw is woordenschat opgenomen in onze taalmethode. Woordenschat heeft daarmee een doorgaande 

lijn in de school. 

Kinderboekenweek en Nationale Voorleesweek 

In de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesweek geven we in de hele school extra aandacht aan lezen 

en voorlezen.  

Engels 

In de hoge middenbouw en bovenbouw geven we Engels, met de nadruk op spreektaal (communicatie). 

Kinderen moeten zich kunnen redden als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of wanneer ze in het Engels worden 

aangesproken. We gebruiken de methode Take it easy. 

Rekenen 

In de onderbouw gaan leerlingen spelenderwijs aan de gang met de rekenvoorwaarden. Ze worden uitgedaagd 

om op een leuke en creatieve manier tot rekenen te komen. Rekenen kan zo een ontdekkingstocht worden. 

Daarna gaan ze verder met het aanvankelijk rekenen. Deze leerstof doet een beroep op het ontwikkelen van 

rekenvaardigheden en inzicht.  

We gebruiken in de volgende groepen Alles Telt als leidraad en Met Sprongen Vooruit als ondersteuning. Dit zijn 

rekenopdrachten waarbij kinderen op een speelse manier waarbij ze veel bewegen, rekenonderdelen oefenen.  

 

Wereldoriënterende vakken 

Op de Stuifheuvel bieden we het vak wereldoriëntatie zo veel mogelijk geïntegreerd aan. Wereldoriëntatie gaat 

over aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuuronderwijs. We hebben de methode Argus Clou, waaruit we 

lessen halen die we bij deze thema’s kunnen gebruiken. 

Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu educatie (NME) is voor de hele school een programma 

opgesteld, rondom natuur, techniek en milieu educatie. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod wat betreft 

planten, de omgeving, dieren, techniek, etc.  

We gaan er meer op uit met de kinderen, de natuur in. Om te ontdekken en te onderzoeken. Om daarna weer 

informatie te verzamelen in de klas en te onderzoeken wat we ontdekt hebben. We doen het en leren van het 

doen.  

 

 

Kunstzinnige en culturele vorming   

Binnen de Stuifheuvel zijn er veel mogelijkheden om de creativiteit en de talenten van de kinderen te ontdekken 

en te ontwikkelen. Alle vakgebieden: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans komen aan bod. 
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Binnen de bouwen werken we thematisch, we streven naar twee schoolbrede thema’s per schooljaar. Waar het 

kan, werken we met de thema’s uit de vakken van wereldoriëntatie (natuur, aardrijkskunde en geschiedenis) of 

taal.  

De thema’s worden met de leerlingen voorbereid en uitgewerkt volgens de fasen van het creatief proces: 

oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren/reflecteren. Zo stimuleren we de ontwikkeling van de 

vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in de 21-e eeuw. 

Leerlingen van de onderbouw volgen de lessen in hun eigen groep. Leerlingen van de midden- en de bovenbouw 

krijgen vaardigheidslessen in de eigen groep en werken de thema’s verder uit in zelf gekozen workshops. Tevens 

worden in deze groepen erfgoedlessen gegeven die zijn ontworpen door het Netwerk Cultuureducatie Zeist. 

Eénmaal per schooljaar is er voor elke groep een voorstelling, een kunstworkshop of een museumbezoek, 

georganiseerd door Kunst Centraal.  

Verkeer 

Verkeerslessen zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen veilige verkeersdeelnemers te laten worden. 

We gebruiken het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. 

Leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen en het plaatselijke praktisch 

verkeersexamen.  

Seksuele voorlichting 

In de bovenbouw geven we seksuele voorlichting. We richten ons vooral op voorlichting over de veranderingen 

in je lichaam en de gevoelens die je kunt hebben voor een ander. Maar het geeft ook uitleg over het hebben van 

geslachtsgemeenschap, het gebruiken van voorbehoedsmiddelen en waarom dit belangrijk is. We praten over 

je eigen gevoel hierbij, het respect hebben voor elkaar en wachten tot je er klaar voor bent. Ouders krijgen hier 

vooraf nog nadere informatie over. 

Bewegingsonderwijs 

Alle groepen krijgen minimaal tweemaal per week bewegingsonderwijs. Basisvaardigheden worden geoefend 

en aangeleerd, rekening houdend met iedere leerling afzonderlijk. De lessen worden verzorgd door één van 

onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook binnen de lessen bewegingsonderwijs is aandacht voor de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast willen we leerlingen ervaringen laten opdoen met 

sport en spel en deelname hieraan buiten school stimuleren.  

Zeister voetbaltoernooi 

De Stuifheuvel doet jaarlijks mee met het Zeister voetbaltoernooi voor de basisscholen in Zeist. 

Koningsspelen  

De Stuifheuvel doet mee aan de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van sport en spel. 

ICT 

De Stuifheuvel gebruikt interactieve schoolborden, deze bieden leerkrachten en leerlingen steeds nieuwe 

mogelijkheden.  

 

Op de Stuifheuvel hebben we een internetprotocol. Alle leerlingen die op school Internet gebruiken 

ondertekenen dit protocol aan het begin van het schooljaar. Hier zijn ook lessen aan gekoppeld over 

het gebruik van Internet en WhatsApp. 

 

Devices (i-pads en chromebooks)n in de groepen gebruiken we als ondersteuning bij de lessen, bij de verwerking 

van de verkregen instructie. Daarnaast werken leerlingen aan vaardigheden op het gebied van tekstverwerking, 
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halen de leerlingen in de bovenbouw hun typdiploma en leren ze omgaan met zoekmachines en het goed 

benutten van het internet. 

Leerlingen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken voor 

werkstukken, PowerPoint-presentaties te maken en om spreekbeurten voor te bereiden, om deskundigen te 

kunnen raadplegen en educatieve programma’s te kijken.  

Het onderwijs van ICT is volop in beweging, we blijven ons oriënteren welke vernieuwingen voor onze kinderen 

een goede aanvulling is voor het onderwijs. Daarin vervullen we binnen de stichting een voortrekkersrol.  

Huiswerk 

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het proces van zelfstandig leren werken van de leerlingen. We hebben 

de volgende opbouw: 

De onderbouwgroepen hebben geen huiswerk.  

In de bovenbouw krijgen de leerlingen enkelen keren per week huiswerk, ter voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs. Leerlingen leren om hun huiswerk in te delen, zodat niet al het werk op het laatste ogenblik moet 

gebeuren. Ook leren ze om met een agenda te werken. 

Het is belangrijk dat er thuis een plekje is waar rustig gewerkt kan worden. Zijn er, ondanks uitleg en bespreking, 

toch problemen met huiswerk, kunnen ouders dit met de groepsleerkracht bespreken. 

 

Huiswerk?  Uw kind heeft er een rustig plekje voor nodig. 
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3.4 Hoeveel uren per week besteden we aan een leergebied? 

Leergebied Panda's Beren Kroko Flamingo’s MB BB BB sv 
De Vreedzame School 01:00 01:00 01:15 01:00 01:30 01:30 01:30 

Spel 06:30 06:30 01:45 01:15 00:45 00:45 00:15 

Ontwikkelingsactiviteiten 04:00 04:00      
(voorbereidend) Rekenen  01:00 01:00 03:30 03:45 04:00 04:00 04:00 

Nederlandse taal 03:15 03:15 08:30 08:30 08:30 08:15 08:15 

(voorbereidend) Schrijven  00:45 00:45 01:30 01:30 01:00 00:30 00:15 

Engels      00:30 00:30 

Wereldoriëntatie  00:45 00:45 00:45 00:45 01:45 01:45 03:00 

Kunstzinnige vorming 02:30 02:00 01:45 02:15 02:30 02:45 02:15 

Bewegingsonderwijs 3.45 04:15 03:30 03:30 02:00 02:00 02:00 

Verlengde leertijd   01:00 01:00 01:30 01:30 01:30 

Spel (speelkwartier) 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 
 

 

* sv = schoolverlaters   

 

3.5 Onderwijsarrangementen op de Stuifheuvel  

Onderwijszorgarrangement (OZA) 

Naast de SBO-kleutergroep heeft de Stuifheuvel een kleutergroep met speciale zorg. Kinderen in deze 

Onderwijszorggroep (OZA) hebben op sociaal-emotioneel en pedagogisch gebied tijdelijk meer ondersteuning 

nodig. 

Het OZA-traject is een samenwerking van 9 maanden tussen de Stuifheuvel en Youké. 

In de groep is naast de leerkracht van de Stuifheuvel ook altijd een pedagogisch medewerker van Youké 

aanwezig voor specifieke pedagogische ondersteuning voor leerlingen. Thuisbegeleiding is een onderdeel van 

dit arrangement, zodat er op school en thuis zo veel als mogelijk is, één lijn getrokken wordt. 

Om voor de OZA-groep in aanmerking te komen moet naast de beschikking voor het SBO ook een beschikking 

voor de Zorg worden aangevraagd. Deze indicatie wordt afgegeven door het CJG van de woonplaats van de 

leerling. In het laatste verwijsgesprek wordt op grond van de ondersteuningsbehoefte thuis geconcludeerd of 

uw kind in aanmerking komt voor onderwijs in de OZA-groep. 

Kleuterobservatiegroep  

Andere jonge kleuters komen op de Stuifheuvel in de Berengroep. Kinderen van deze groep volgen een 

programma waarin het accent vooral ligt op diagnostisering van de problematiek, met veel spel- en bewegings-

momenten, aandacht voor sociale vorming, taalontwikkeling en werkhouding en het aanleren van 

leervoorwaarden voor rekenen en lezen.  

De eerste zes weken na de zomervakantie zijn voor de nieuwe leerlingen observatieweken. Wanneer een kind 

bij de Berengroep geplaatst wordt, is er al veel onderzoek gedaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze 

rapportage en de observaties in de groep worden doelen gesteld om aan te werken. Na deze zes weken worden 

de handelingsplannen voor het eerste halfjaar geschreven.  

Met dit handelingsplan gaat de groepsleerkracht aan het werk. De sterke punten van de leerling worden 

gebruikt om aan de minder sterke punten te werken. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de manier 

van leren die bij de leerling past. 

De dagindeling heeft een duidelijke en voor de kinderen herkenbare structuur. De leerlingen krijgen in een 

veilige omgeving ‘leerstof’ aangeboden die hun ontwikkeling op allerlei gebied stimuleert. Ze worden begeleid 

door een leerkracht en een onderwijsassistent. Het onderwijs in de groep is gekoppeld aan thema’s. Van de 

bibliotheek lenen we boekenpakketten, passend bij het thema.  
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De kleuters krijgen iedere dag veel gelegenheid om te bewegen. Dit kan in het speellokaal, en ook buiten plaats 

vinden. De lessen die de leerkrachten geven, hebben vaak een relatie met wat in de klas is geleerd of met het 

weekthema. Daarnaast geeft een vakleerkracht twee keer per week bewegingsonderwijs. 

 

Tweemaal per week wordt er samen met de logopediste in taalgroepen mondelinge taalvaardigheid gegeven. 

Deze groepen zijn samengesteld op basis van het taalniveau van de leerling. De leerlingen leren woorden en 

rijmpjes, doen woordspelletjes en luisteroefeningen.  

Combinatiegroepen 2-3: een soepele overgang van spelend leren naar methodisch leren in een rijke leeromgeving 

In de groepen 2-3 werken we zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht. We proberen de meer geplande activiteiten 

te integreren in spel. We bieden ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs en zijn erop gericht om de scheiding 

tussen spelactiviteiten in de onderbouw en het aanvankelijk leren in groep 3 op te heffen. We proberen taal-, 

lees- en rekenactiviteiten te integreren in thema’s en projecten. Hierbij is de leerhouding het uitgangspunt en 

staat spel centraal.  

De vaardigheden worden in lessen aangeboden en -geleerd, maar in hoeken en 

spel geoefend. Het lokaal is ingericht met tafelgroepen waar de kinderen niet per 

se een eigen plek hebben, maar wel mogen hebben. Er zijn stille werkplekjes en 

hoekjes. Er is plek voor een aantal hoeken: bouw-, natuur-, knutsel-, leeshoek en 

winkel. De natuurhoek, winkel en leeshoek zijn flexibel en veranderen regelmatig 

en zijn afwisselend bij de ene of de andere groep. 

Bij de dagopening zitten de kinderen aan hun tafel(niveau)groepen of in de kring 

om de dag gezamenlijk  te openen. We hebben oog en een luisterend oor voor 

ieder kind. Kind gesprekjes vanaf het moment van binnenkomst, veel 

aanmoediging en bevestiging en daar waar nodig een knuffel, zorgen voor een 

warm welkom in de groep. Wij horen bij elkaar, we zien elkaar graag en zorgen 

voor elkaar.  

De vaste structuur in de groep in de vorm van dagritme, vaste leerkrachten, de rustige inrichting en de lessen 

uit De Vreedzame School geven overzicht door regels en afspraken en veiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

3.6 Naar het voortgezet onderwijs 

Procedure en eindonderzoek 

Leerlingen met een didactische leeftijd van 50 hebben doen mee aan het schoolverlatersonderzoek. In oktober 

en november maken zij didactisch en psychologisch testen. Met deze gegevens kijken we naar de 

mogelijkheden en de interesses van de leerling. De resultaten worden besproken in het schoolverlateroverleg. 

Uit deze bespreking volgt een persoonlijk advies dat we in december aan de ouders geven (zie jaaragenda). 

Iedere ouder is vrij in de schoolkeuze, uiteraard binnen de mogelijkheden van het kind. Voor toelating tot 

verschillende vormen van voortgezet onderwijs zoals Praktijkonderwijs, vormen van het Vmbo (met lwoo) en 

het voortgezet speciaal onderwijs, gelden landelijk vastgestelde criteria. 

 

Voor ouders van (mogelijke) schoolverlaters wordt aan het begin van ieder schooljaar een informatie-

avond georganiseerd. Dan geven we uitleg over de procedure rond schoolverlaten. Daarnaast geven 

we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. 

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

De mogelijkheden voor onze leerlingen zijn heel verschillend. De leerlingen stromen door naar allerlei vormen 

van voortgezet onderwijs. Onze leerlingen stromen het meest uit naar het Praktijkonderwijs en het Vmbo. In 

het Vmbo kunnen leerlingen als ze extra zorg en aandacht nodig hebben, gebruik maken van leerweg-

ondersteunend onderwijs (lwoo). Zij moeten hiervoor voldoen aan bepaalde criteria. 

Daarnaast zijn er leerlingen die behoefte hebben aan een speciale onderwijsomgeving. Deze leerlingen kunnen, 

mits ze daarvoor een indicatie krijgen, terecht op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  

In deel 2 van de schoolgids leest u naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen uitstromen. 

 

In het schoolverlatersjaar gaan de leerlingen 

met hun leerkracht naar verschillende vormen 

van onderwijs op bezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Kwaliteit nu en in de toekomst  

De Stuifheuvel werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering.  

Uit de beleidsvoornemens in het schoolplan selecteren we ieder jaar een aantal onderwerpen waaraan we gaan 

werken. Aan zo’n traject worden dan teamleden toegewezen, er wordt een tijdpad aan toegekend en budget 

voor vrijgemaakt. De kwaliteitsverbetering vindt u per schooljaar in deel 2 van de schoolgids. 
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4 ZORG OP MAAT 

4.1 Zorgstructuur 

De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. Onderwijs en zorg vinden plaats onder 

verantwoording van de leerkrachten. 

De intern begeleider coacht de leerkrachten, adviseert bij problematische situaties met betrekking tot 

leerlingen en zorgt voor onderlinge afstemming en doorgaande lijnen binnen de school. 

Nieuwe leerlingen 

Binnen 6 weken na de start op de Stuifheuvel schrijven we voor nieuwe leerlingen een ontwikkelingsperspectief 

(OPP). We formuleren  hier de hulpvragen en doelen voor korte en lange termijn. 

Leerlingvolgsysteem Parnassys en OVM 

We volgen alle leerlingen op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. OVM is een digitaal observatiesysteem 

waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. Dit 

systeem gebruiken we in de onderbouw.  ZIEN is een onderdeel binnen Parnassys waarin we 2x per schooljaar 

de sociaal- emotionele ontwikkeling observeren en vastleggen vanaf de hoge onderbouw t/m de bovenbouw. 

Observaties, toetsen en doelen worden vastgelegd om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen 

volgen. 

Toetsen 

Twee keer per jaar observeren en toetsen we alle leerlingen met Cito-deeltoetsen. Deze resultaten zijn 

uitgangspunt voor de resultaatverantwoording. 

Resultaatverantwoording/datamuur in de bouwen 

Alle leerlingen worden twee keer per jaar besproken in een resultaatverantwoording, die we nu vorm geven in 

de bouwen middels datamuren. We evalueren de ontwikkeling van iedere leerling en formuleren nieuwe doelen 

en aandachtspunten voor het komend halfjaar. Eén keer per schooljaar bepalen we of de hulpvraag van de 

leerling nog steeds past binnen het SBO. 

Groepsplan en handelingsplan 

Voor iedere (niveau)groep schrijven we een groepsplan. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het 

groepsplan schrijven we per leergebied een individueel handelingsplan. 

Leerlingdossier 

Van iedere leerling bewaren we op school een dossier. In dit dossier zitten alle gegevens over de leerling. Het 

dossier moet wettelijk tot drie jaar na het verlaten van de Stuifheuvel bewaard worden. Daarna worden alle 

gegevens vernietigd. Het dossier is door ouders na afspraak op school in te zien. 

Gegevens uit het dossier worden alleen aan derden verstrekt na schriftelijke toestemming van de ouders. Ook 

het opvragen van gegevens bij externe instanties gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van ouders. 

Commissie van Begeleiding 

Indien de leerkracht en de intern begeleider geen antwoord hebben op een specifieke hulpvraag van de leerling, 

brengen ze deze hulpvraag in de Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie onderzoekt en adviseert 

welke specifieke en/of externe zorg geboden kan worden. Tevens adviseert de commissie over toelating, 

omzetting van tijdelijke beschikkingen en of de hulpvraag van de leerling nog past binnen het SBO.  

De commissie bestaat uit: een directielid, intern begeleider, orthopedagoog  en jeugdarts. Bij de bespreking van 

een leerling is ook de groepsleerkracht aanwezig. 

 

4.   ZORG OP MAAT 
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4.2 De zorg voor leerlingen met een specifieke hulpvraag 

De school heeft diverse mogelijkheden om in te spelen op specifieke hulpvragen: 

Speciale spelbegeleiding 

Spel neemt voor jonge kinderen een belangrijke plaats in. Daarom zijn er voor hen veel spelmomenten. 

Leerkrachten observeren leerlingen regelmatig. Naar aanleiding van de observaties besluiten we of een leerling 

speciale spelbegeleiding nodig heeft. Leerkrachten maken een plan om via het spel de leerlingen nieuwe 

leerervaringen aan te bieden. Vervolgens gaan de leerkracht of de onderwijsassistent met de leerling 

meespelen. Door heel gericht mee te spelen kan de leerling vaardigheden opdoen die het anders moeilijk zou 

ontwikkelen. Na een periode van zes weken evalueren we de ontwikkeling. 

Orthopedagoog  

Binnen de school hebben de orthopedagogen een ondersteunende en begeleidende taak. Ze verrichten 

diagnostisch onderzoek bij leerlingen. Naast onderzoek van individuele leerlingen doen ze groepsobservaties. 

Ze begeleiden leerkrachten en coachen leerlingen met een specifieke hulpvraag. 

School video interactie begeleiding en Beeld coaching 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om 

het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt SVIB voornamelijk 

ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Het kan daarbij gaan om leerlingenzorg of 

om onderwijsvernieuwing. Alle opnamen zijn uitsluitend voor intern gebruik. 

Met Beeldcoachen is het mogelijk leerkrachten en leerlingen tijdens het onderwijsleerproces directe 

aanwijzingen te geven met behulp van een microfoontje en een ‘oortje’. Met beelden van een webcam wordt het 

kind of de leerkracht en de interactie met de groep gefilmd. De begeleider bevindt zich niet in de klas maar volgt 

de leerkracht/leerling in een andere ruimte via een beeldscherm en geeft via de headset feedback op wat hij ziet. 

Mogelijke onderwerpen zijn: leren samenwerken, leren concentreren, leren eerlijk spelen, leren luisteren naar 

de instructie en daarna aan het werk gaan, organiseren van opdrachten, bewust worden van de effecten van 

hun eigen handelen, handelingsalternatieven uitproberen en direct het effect ervaren. 

Voorbeelden voor leerkrachten: omgang met onvoorspelbare kinderen, effectiever klassenmanagement, 

effectieve communicatie met kinderen, effectieve instructie, het activeren van eigen kracht in het lesgeven, 

effectieve timing in situaties, handelingsalternatieven uitproberen en direct het effect ervaren. 

 

Trainingen voor leerlingen binnen de school 

Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan de lessen sociale vaardigheid in de groep. De groepsleerkracht 

draagt zo’n leerling voor aan de Commissie van Begeleiding om toestemming voor een training buiten de groep. 

Weerbaarheidstraining Rots en Water 

Sommige leerlingen zijn kwetsbaar en/of erg onzeker. Deze leerlingen kunnen deelnemen aan een 

Weerbaarheidstraining om hun eigen gevoelens te leren herkennen en daarnaar te leren luisteren. Ook leren ze 

voor zichzelf opkomen en ‘nee zeggen’. We bieden deze training aan voor leerlingen die het volgende schooljaar 

naar het voortgezet onderwijs gaan. 

Individuele coaching van kinderen 

Leerlingen hebben soms meer begeleiding nodig op het gebied van hun sociaal-emotionele problematiek. Deze 

leerlingen kunnen individueel gecoacht worden door één van onze gedragsspecialisten. 
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Logopedie  

De logopedist onderzoekt leerlingen bij wie daartoe aanleiding bestaat en adviseert of specifieke hulp nodig is. 

Ook observeert zij de leerlingen in de groep tijdens mondelinge taalmomenten.  

Ze kan de leerkracht begeleiden op het gebied van taal- en spraakontwikkeling van leerlingen in de groep. 

Daarnaast behandelt ze leerlingen met problemen in de mondelinge taal (bijv. taalbegrip, woordenschat, zins-

bouw, verhaalopbouw, spraak, auditieve vaardigheden). Behandeling gebeurt in overleg en in samenwerking 

met leerkrachten en ouders.  

Daarnaast begeleidt de logopedist taalgroepjes in de onderbouw en pre-teaching in de midden- en bovenbouw. 

 

4.3 Externe medewerkers op de Stuifheuvel  

Logopedie  

De Stuifheuvel heeft ook externe logopedie op school, dit betekent logopedie op de Stuifheuvel gegeven door 

een externe logopedist. Dit is een mooie aanvulling op onze schoollogopedie. Zo kunnen we meer kinderen, die 

dit nodig hebben, behandeling onder schooltijd bieden.   

De bekostiging van deze behandeling wordt gedekt door de zorgverzekering, hiervoor is een verwijsbrief van 

de huisarts nodig. 

Onze schoollogopedisten beoordelen welke leerlingen in aanmerking komen voor logopedie op school.  Mocht 

uw kind hiervoor in aanmerking komen, wordt u door de externe logopediste benaderd. Wij werken samen met 

logopediepraktijk Goed Gestemd, gevestigd in het Binnenbos . Meer informatie is te vinden op 

http://logopediezeistbinnenbos.nl/  

Kinderoefentherapie 

Leerlingen in de onderbouw krijgen een motorisch onderzoek, evenals leerlingen bij wie er een vermoeden 

bestaat van motorische problemen. Onderzoek en behandeling worden onder schooltijd en op school 

uitgevoerd door een therapeut van ‘Kind en Motoriek.’; https://kindenmotoriek.nl/ . De resultaten van het 

onderzoek komen in een verslag waarin tevens advies wordt uitgebracht. De Commissie van Begeleiding beslist, 

op advies van de leerkracht, of de leerling in aanmerking komt voor deze oefentherapie onder schooltijd. 

Wanneer een kind hier voor in aanmerking komt dan neemt de oefentherapeut contact op met de ouder(s). 

 

Jeugdarts  

Kinderen maken een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de groepsleerkracht de gezondheid, de groei en de 

ontwikkeling van de leerlingen begeleiden. Alle ouders ontvangen om de 2 à 3 jaar schriftelijk een uitnodiging 

voor een onderzoek door onze jeugdarts. Deze bekijkt dan onder andere de groei, het gezichtsvermogen en het 

gehoor van het kind en bespreekt of het kind goed eet, slaapt en contact heeft met andere kinderen. Bij vragen 

over de gezondheid of de lichamelijke ontwikkeling van hun kind, kunnen ouders ook zelf onze jeugdarts bellen.  

 

4.4 Afspraken over externe therapie onder schooltijd buiten de school 

Het kan zijn dat een leerling andere specifieke therapie nodig heeft onder schooltijd en daarvoor buiten de 

school moet. We zijn terughoudend in het verlenen van toestemming voor het volgen van therapie onder 

schooltijd. Bij therapie onder schooltijd mist de leerling op school veel van zijn lesprogramma.  

Therapie onder schooltijd kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Commissie van Begeleiding. Daarbij is het 

van belang dat ouders goed motiveren waarom de therapie onder schooltijd moet plaatsvinden. Ook de 

doelstelling van de therapie goed moet duidelijk omschreven zijn.  

Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun kind.  

http://logopediezeistbinnenbos.nl/
https://kindenmotoriek.nl/
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 voorleeskampioenen 2016-2017     leesles in de Onderbouw 

 

 

  

Tutorlezen: leerlingen uit de Bovenbouw helpen kinderen in de Onderbouw met lezen 
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5 EEN VEILIGE EN FIJNE SCHOOL 

5.1 De Stuifheuvel een veilige school 

Onze school moet een veilige omgeving zijn voor alle leerlingen én teamleden: om te leren, te werken, vrienden 

te maken en om je prettig te voelen. Je veilig voelen en respect voor een ander hebben zijn belangrijke waarden 

op onze school.  

We hebben hiervoor een grondwet met drie kernwaarden: 

 

We mogen onszelf zijn en horen erbij 

 

We laten zien wat we kunnen 

 

Ik zorg goed voor mijzelf, de anderen en mijn omgeving 

 

Wij zorgen met elkaar, teamleden, kinderen en ouders, dat de Stuifheuvel een veilige school is en blijft. 

 

Soms vertoont een leerling gedrag waarbij geen respect wordt getoond voor anderen, of waarbij voor anderen 

of zichzelf een onveilige situatie ontstaat. We proberen de achterliggende oorzaak van dit gedrag te vinden en 

aan te pakken. Het negatieve gedrag op zich, bijvoorbeeld agressie en pesten (in houding, woord en fysiek) is 

uiteraard niet acceptabel, hier wordt dan ook altijd door school op gereageerd. Een leerling die zich bedreigd 

voelt, kan altijd een beroep doen op zijn eigen groepsleerkracht. Ook ouders kunnen daarover met school 

praten. Samen zoeken we naar oplossingen.  

De Stuifheuvel tegen zinloos geweld 

We vinden het van grote waarde dat onze school een veilige plek is voor leerlingen, 

teamleden en ouders. Agressie en geweld horen daar niet bij. Op het schoolplein ligt 

een tegel met een lieveheersbeestje, het symbool van de strijd tegen zinloos geweld. 

Op deze manier herinneren we elkaar eraan dat we afgesproken hebben conflicten 

nooit met agressie op te lossen!  

In de lessen van De Vreedzame School leren leerlingen vaardigheden om problemen en 

conflicten op te lossen. 

 

Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij hier door de 

leerkrachten toestemming is gegeven. 

Foto’s en video-opnamen  

Tijdens schoolactiviteiten wordt er soms door ouders gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen u nadrukkelijk deze 

opnamen alleen voor privé doeleinden te gebruiken en niet op Internet of openbare locaties te plaatsen. 

Rookbeleid 

We vragen ouders en buschauffeurs vriendelijk met het oog op de gezondheid van kinderen en andere ouders 

op ons plein niet te roken. Voor ouders die toch graag willen roken hebben we naast de school een rookbank 

met een asbak. Chauffeurs mogen van hun maatschappij in de bussen niet roken. 

5.   EEN VEILIGE EN FIJNE SCHOOL 
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Niet roken op het plein en bij de voordeur! 

Waar kan het wel? Op de rookbank naast de school. 

5.2 Schorsing en verwijdering  

Soms kan het voor de veiligheid van andere leerlingen of van de leerling zelf, nodig zijn een kind voor een korte 

periode te schorsen. Een schorsing is ten hoogste voor vijf dagen. De schoolleiding deelt een schorsing altijd 

schriftelijk mee aan de ouders. In de tijd dat de leerling niet op school is, maken school en ouders afspraken over 

het gedrag van de leerling na terugkeer. Ook bespreken zij eventuele consequenties bij herhaald negatief 

gedrag. De leerlingen die geschorst worden krijgen altijd huiswerk mee. 

Een leerling gedwongen verwijderen van school gebeurt slechts als alle andere middelen niet tot voldoende 

resultaat hebben geleid. Voor verwijdering is in de Wet op het Primair Onderwijs een zorgvuldige procedure 

beschreven. Bij deze procedure tot verwijdering zijn ook altijd de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie 

betrokken. 

Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Ouders hebben zes weken de tijd om 

eventueel bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Een verwijdering kan pas definitief ingaan als de school kan 

aantonen dat er minimaal acht weken is gezocht naar een andere school voor de leerling. 

 

Gronden voor verwijdering 

Leerlingen met ernstig grensoverschrijdend gedrag kunnen geschorst worden. Grensoverschrijdend gedrag is 

gedrag dat duidelijk over de schoolgrenzen heen gaat of herhaaldelijk voorkomt. Dit kan zijn: bewust vernielen 

of wegnemen van materialen die niet van de leerling zijn, herhaaldelijk uitschelden van een leerling of teamlid, 

slaan, schoppen, duwen, weglopen, fysieke of verbale bedreiging. 

Bij grensoverschrijdend gedrag (dit ter beoordeling van de leerkracht en de directie) kan een leerling geschorst 

worden. Dit leggen we in een gesprek aan de ouders uit. 

 

Een schorsing moet de school melden bij de Leerplichtambtenaar, bij een schorsing voor meerdere dagen moet 

ook de onderwijsinspectie in kennis gesteld wordt.  

5.3 Verwijsindex en Meldcode  

Verwijsindex 

De Verwijsindex is een landelijk registratiesysteem waarin hulpverleners elkaar kunnen vinden om de 

hulpverlening af te stemmen. 

Gezamenlijk wordt, in overleg met ouders, de best passende hulp geregeld. De Stuifheuvel stelt u op de hoogte 

als we gebruik willen maken van de Verwijsindex. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Scholen (dus ook de Stuifheuvel) zijn sinds 1 juli 2013 bij wet verplicht om ten aanzien van hun leerlingen te 

werken met een zogenaamde meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Hiervoor wordt een 

procedure, een stappenplan, gebruikt. Gezinnen, die het betreft zullen hier uiteraard bij worden betrokken.  

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/meldcode. 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/meldcode
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5.4 Sfeerbevorderende activiteiten 

Presentatie-avonden 

Iedere bouw organiseert jaarlijks een presentatie om te laten zien waar de leerlingen mee bezig zijn geweest. ’s 

Middags presenteert de bouw dit aan de andere bouwen van de school en ’s avonds aan de ouders. Deze 

presentatie-avonden zijn een verplicht onderdeel van de schooltijd.  

 

presentatie-avond Onderbouw 

 

Er is er een jarig…  

Een jarige is reden tot feest. Verjaardagen van leerlingen vieren we in de groep. Daar mag de jarige uitdelen en 

de jarige die dat wil, mag langs de andere groepen van de eigen bouw, om een sticker op zijn verjaardagskaart 

te krijgen en eventueel aan teamleden uit te delen. Wij vragen u bij een traktatie voor de groep te kiezen voor 

een verstandige/gezonde keuze. 

Verjaardagen van leerkrachten en onderwijsassistenten vieren we op de jaarlijkse ‘juffen- en meestersdag’. 

Schoolkamp en schoolreis 

Voor informatie over schoolreis en schoolkamp verwijzen we u naar deel 2 van de schoolgids (kalender). 

Schoolverlateractiviteiten 

De schoolverlaters geven aan het eind van het schooljaar een eindvoorstelling tijdens de schoolverlateravond. 

Deze voorstelling wordt ’s middags voor alle leerlingen en ’s avonds voor de ouders opgevoerd.                          

Als laatste schooldag hebben de schoolverlaters een gezamenlijke uitdag.  
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6 SAMENWERKING MET OUDERS 

 

6.1 School en ouders werken samen aan de ontwikkeling aan de ontwikkeling van het kind 

Ieder kind op de Stuifheuvel heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. 

Ouderbetrokkenheid bestaat uit een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders 

en school. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken wij aan de optimale ontwikkeling van 

het kind. 

 

 

Samen met u als ouder werken wij aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Deze samenwerking geeft het 

kind de duidelijkheid en de ondersteuning die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.  

Overleg tussen ouders en teamleden is belangrijk, daarom verwachten wij u op de gespreksavonden.  

Groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt. U kunt hen bereiken via 

- Ouderportaal: voor korte berichten.  

- Mail: voor een wat uitgebreidere vraag. 

- Telefoon: voor overleg of dringende zaken. 

Start van het nieuwe schooljaar: Nieuwe Schooljaarsreceptie 

Aan het begin van een schooljaar hebben we een Nieuw Schooljaarsreceptie voor alle ouders en leerlingen. Op 

informele wijze kunt u kennis maken met leerkracht(en) en de andere kinderen/ouders van de groep. 

 

6.2 Gesprekkencyclus school en ouders 

Eerste gesprek Ontwikkelingsperspectief (OPP) bij start op de Stuifheuvel 

Bij de start van een leerling op de Stuifheuvel stellen we een (voorlopig) ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. 

We doen dit op grond van de gegevens van het Groeidocument dat aangeleverd is voor het verkrijgen van een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

In dit Ontwikkelingsperspectief beschrijven wij protectieve en belemmerende factoren die van invloed zijn op het 

onderwijs aan de leerling. Na beschrijving van het niveau van de leerling op de verschillende leergebieden, 

stellen we pedagogische en didactische doelen die we op korte en lange termijn met deze leerling willen 

bereiken. In het Ontwikkelingsperspectief staat ook op welke wijze we hieraan gaan werken. We bespreken het 

OPP met de ouders binnen zes weken na de start op de Stuifheuvel. Ouders ondertekenen dit 

Ontwikkelingsperspectief. 

Het Ontwikkelingsperspectief bespreken we opnieuw in de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken. Ook deze 

documenten ondertekenen ouders.  

Voor leerlingen die al langer dan 15 of 20 maanden onderwijs vanaf het startniveau van groep 3 basisschool 

hebben gevolgd, beschrijven we ook welke vorm van vervolgonderwijs na het SBO haalbaar zou kunnen zijn.  

 

Na bovengenoemd OPP-gesprek gaan we verder met de reguliere gesprekkencyclus van de Stuifheuvel: 

6.   SAMENWERKING MET OUDERS] 
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Jaarlijkse startgesprek 

Doel van het startgesprek 

Een startgesprek is bedoeld om een goede basis te leggen tussen school, kind en ouders. Gezamenlijk stemmen 

we af hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen om een leerzaam en leuk schooljaar te hebben. De 

mening van de leerling is onmisbaar, daarom is het belangrijk dat hij/zij bij dit gesprek aanwezig is.  

 

Inhoud van een gesprek 

In dit gesprek wisselen we informatie uit die belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Ouders, school en 

kind bespreken wat het kind komend half jaar gaat leren en op welke wijze wij hier met elkaar aan gaan werken. 

We stellen leerdoelen en afspraken vast. In het belang van goede begeleiding van het kind verwachten we 

ouders en kind op het startgesprek. In het begin van het schooljaar krijgt u hier voor een uitnodiging. Ouders 

ondertekenen het gespreksverslag. 

Halfjaarlijks voortgangsgesprek 

Halverwege het schooljaar nodigen we ouders opnieuw uit om geformuleerde doelen uit het (OPP)-

startgesprek te evalueren en nieuwe doelen te stellen. 

Om een zo volledig mogelijk beeld van het kind, in zowel sociaal-emotioneel als didactisch opzicht te krijgen, 

gebruikt de leerkracht toetsresultaten, observaties en belangrijke informatie uit het afgelopen half jaar. Op 

basis hiervan stellen we nieuwe leerdoelen en afspraken vast voor het tweede deel van het schooljaar. Doelen 

en afspraken leggen we vast in een verslag. Ook bij dit gesprek verwachten we alle ouders. 

 

Eindgesprek 

Aan het eind van het schooljaar evalueren welke doelen het laatste half jaar behaald zijn. Wat werkte goed voor 

de leerling? Wat zou beter kunnen? We ronden met dit gesprek het schooljaar gezamenlijk af. 

 

Startgesprekken, voortgangsgesprekken en eindgesprekken zijn belangrijk 

in de samenwerking tussen school ,ouders en kind. 

Ouderportaal 

Via ouderportaal houdt de leerkracht u ook op de hoogte van gebeurtenissen binnen groep of school. 
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Contactschriftje  

De ouders van kinderen in de groepen Panda’s en Beren krijgen iedere week een contactschriftje. In de overige 

groepen is een contactschrift alleen in gebruik wanneer geregeld contact tussen ouders en school wenselijk is. 

Gescheiden ouders  

Indien ouders apart van elkaar informatie willen hebben over de school en/of hun kind, dan kunnen zij dit 

doorgeven aan de leerkracht van hun kind. De school zorgt er dan voor dat beide ouders de genoemde 

informatie ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopavond:  

kinderen laten hun ouder(s) zien wat en hoe ze leren 

 

Informatieavond schoolverlaters 

In september is er een informatieavond van de ouders van (mogelijke) schoolverlaters. Op deze avond leggen 

we aan de ouders de procedure over het schoolverlaten uit. Daarnaast informeren we de ouders over de 

verschillende vormen van voortgezet onderwijs. 

6.3 Ouders in school 

Ouderhulp is welkom. Het versterkt het contact tussen ouders en school en betrekt ouders meer bij de school. 

Kinderen vinden het vaak fijn als hun ouder op school helpt. De hulp en ondersteuning die ouders geven aan het 

onderwijs kan veel toevoegen. Voor ouders zijn er veel mogelijkheden om betrokken te zijn bij de school.  

Alles wat er in school en onder schooltijd gebeurt, valt onder de verantwoording van de leerkrachten. 

 

Meehelpen op school?  Uw hulp is belangrijk.  En uw kind geniet ervan als u op school helpt! 

 

6.4 Oudervereniging en ouderbijdrage  

De Oudervereniging van de Stuifheuvel organiseert in samenwerking met het team activiteiten voor de 

kinderen. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste tien leden. Het 

jaarverslag en financiële en inhoudelijke verantwoording aan de ouders is te lezen op de website van de 

Stuifheuvel.  

Vrijwillige ouderbijdrage  

De school vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage. Deze wordt geïnd door de oudervereniging.   Deze 

financiële bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals 

bijvoorbeeld het Sinterklaas- en kerstfeest, spelmateriaal voor de kinderen en de laatste schooldagactiviteit. 
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Als richtlijn voor de vrijwillige bijdrage hanteren wij een bedrag van €50 per kind. Het is mogelijk in termijnen te 

betalen en ook middels de U-pas. 

U kunt uw ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL38 INGB 000 21 55 840 t.n.v. de Oudervereniging, 

onder vermelding van naam en groep van uw kind en het schooljaar. 

Vragen aan de OV, bijv. over de financiën of om aan te melden als ouderhulp kan via het mailadres 

ov.de.stuifheuvel@gmail.com.  

6.5 Medezeggenschapsraad en GMR  

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten kunnen 

meedenken en meebeslissen over het door de school gevoerde beleid. In de MR komen uiteenlopende zaken 

aan de orde als schoolplan, schoolgids, ondersteuningsplan, financiën, personeelsbeleid en formatie. De MR 

draagt bij aan een veilige, sfeervolle school waar samenwerking en de mogelijkheid om je optimaal te 

ontwikkelen centraal staan. De MR op de Stuifheuvel bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden, 

gekozen voor een periode van 3 jaar. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen als kandidaat. Jaarlijks maakt de 

MR een jaarverslag. Dit verslag staat op onze website. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Omdat de school deel uit maakt van Stichting Gewoon Speciaal, worden ouders en personeel van de Stuifheuvel 

ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Gewoon Speciaal. De 

GMR houdt zich bezig met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een 

meerderheid van de scholen binnen de Stichting. 

Voor ouders en teamleden is het belangrijk invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de school. Hiervoor 

staat de medezeggenschapsraad (MR), een vertegenwoordiging van ouders en teamleden. 

De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, denk daarbij aan beleidsmatige aangelegenheden die de 

school betreffen. Door deze MR hebben ouders en teamleden invloed op het beleid van het schoolbestuur. Voor 

ouders en teamleden is de MR de spreekbuis naar het bevoegd gezag(bestuur). De inspraak is geregeld in het 

medezeggenschapsreglement (op school aanwezig). 

De MR bestaat uit zes leden, drie vertegenwoordigers worden gekozen uit de oudergeleding en drie uit het 

onderwijsteam. Jaarlijks maakt de MR een jaarverslag. Dit verslag staat op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ov.de.stuifheuvel@gmail.com
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7 KLACHTEN EN LEERPLICHT 

7.1 Klachtenprocedure  

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de werkwijze van de school en de kwaliteit 

van het onderwijs. Toch kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn. In eerste instantie verzoeken wij 

ouders dit te bespreken met de betrokken leerkracht. Wanner de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, 

kunnen ouders een gesprek vragen met de directie. Deze zal na het horen van alle betrokken, met de ouders tot 

een oplossing proberen te komen. Wanneer wij er niet uitkomen met elkaar, verwijzen wij u naar de 

klachtenprocedure. 

 

Een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex- )leerling, (een lid van) het personeel, (een lid 

van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, 

alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap/KANS kan een klacht indienen.   

Interne vertrouwenspersoon 

Ouders kunnen zich laten ondersteunen door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt 

emotionele en psychische steun en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen binnen interne en externe 

klachtenprocedures. 

Zij verwijzen indien nodig naar hulpverleningsinstellingen in de regio.  

Als ouders een officiële klacht indienen, kunnen de vertrouwenspersonen ondersteuning bieden. Deze 

ondersteuning bestaat uit het op schrift stellen van de klacht en het bijstaan voor, tijdens en na de zitting(en) 

met de klachtencommissie. Zie voor namen en adressen: zie deel 2 van de schoolgids. 

 

Voor de klachtenprocedure gelden de volgende stappen: 

1. Bespreek de klacht met de persoon die het betreft.  

Vaak is dit de beste manier op snel tot een goede oplossing te komen. 

2. Bespreek de klacht met de directie van de school/KANS, indien u er met de persoon die het betreft niet 

uitkomt. Wellicht dat de directie de mogelijkheid heeft om de klacht te behandelen en op te lossen. De 

directieleden zijn tevens de contactpersonen van de school/KANS. 

3. Bespreek de klacht met het bevoegd gezag (de algemeen directeur / bestuurder), indien u er met de directie 

van de school niet uitkomt. Indien u er met de algemeen directeur / bestuurder niet uitkomt verwijst deze u 

naar de externe vertrouwenspersoon. 

4. Bespreek de klacht met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door 

bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis 

aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Hij/zij begeleidt de klager 

desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of 

justitie.  De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid 

verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.  

Stichting Gewoon Speciaal waar de Stuifheuvel onder valt, heeft bij de CED-groep Rotterdam twee externe, 

onafhankelijke vertrouwenspersonen, de namen en telefoonnummers vindt u in deel 2.  

5. Dien een klacht in bij de Klachtencommissie. Een klacht moet binnen een jaar nadat het incident heeft 

plaatsgevonden, worden ingediend.  

Stichting Gewoon Speciaal is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder 

onderwijs, de namen en telefoonnummers vindt u in deel 2 van de schoolgids (kalender). 

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op 

www.gcbo.nl onder Klachten. 

De klachtenregeling ligt ter inzage op de scholen/KANS. 
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Klachtenprocedure bij seksuele intimidatie  

Met ingang van 1 juli 1999 bestaat er voor scholen een meld- en aangifteplicht van klachten over seksuele 

intimidatie en misbruik. Dergelijke klachten moeten door school gemeld worden bij het schoolbestuur, die 

hierover overleg heeft met de vertrouwensinspecteur. Wanneer er redelijke vermoedens bestaan van een 

strafbaar feit is het schoolbestuur wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie/politie. 

 

7.2 Leerplicht en verlofregelingen voor leerlingen  

Leerplicht 

In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Om dat recht te waarborgen is de Leerplichtwet ingevoerd, 

waarin de regels rond dat recht en de plichten worden omschreven. Zodra een kind 5 jaar is, is het volgens de 

wet leerplichtig. Dat wil zeggen dat de ouders verplicht zijn hun kind een school te laten bezoeken. Deze 

leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind de leeftijd van vijf 

jaar bereikt. In de leerplichtwet is geregeld dat ouders ervoor moeten zorgen, dat hun kinderen naar school 

gaan. Verzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar van uw woonplaats. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht 

op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting wordt vrij gegeven. Indien uw kind gebruik 

maakt van deze vorm van verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren schriftelijk bij de directie aan te 

vragen. Vanaf schooljaar 2018-2019 kan verlof voor religieuze feesten als Suikerfeest en Offerfeest via de 

leerkracht doorgegeven worden middels een bericht via ouderportaal. Op die manier registreert de school de 

verlofaanvraag. 

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakanties onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het gezin 

niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de 

ouders. Betreft het de enige gezinsvakantie per schooljaar, dan kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij 

geven. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het 

beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

Dit verlof moet tenminste 8 weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur. De verlofperiode mag 

maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. 
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd: 

- een verhuizing van het gezin (1 dag), 

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de 
directeur en/of leerplichtambtenaar), 

- overlijden van bloed- of aanverwanten. 

 

Eén dag kan vrij worden gevraagd voor: 

- religieuze verplichtingen, 

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart bijvoegen), 

- viering van een 25, - 40- of 50-jarig ambtsjubileum (uitnodiging/kaart bijvoegen), 

- het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart 
bijvoegen). 
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Géén gewichtige omstandigheden zijn: 

- familiebezoek in het buitenland, 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, 

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, 

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn. 

 

Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige 

omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht 

weken van tevoren). 

 

Alleen één dag verlof bij religieuze verplichtingen en  bij gewichtige omstandigheden. 

Verlofaanvraagformulieren bij de administratie. 

Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij onze administratie. U levert de 

volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, weer in bij de administratie van de school. 

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als 

een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, 

wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar 

neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk 

bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen. 

Verlof zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar is ongeoorloofd schoolverzuim. De 

directeur van de school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of 

er proces verbaal wordt opgemaakt. 

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim 

Het zonder toestemming wegblijven van school als er onderwijs gegeven wordt, heet ‘ongeoorloofd verzuim’. 

De directeur van de school is wettelijk verplicht dit in het verzuimregister van DUO te melden. De 

leerplichtambtenaar stelt zo nodig een onderzoek in. 

Absentie 

Vanaf 01-04-2017 is een school verplicht om meer dan 16 uur absentie in 4 weken te melden bij de Leerplicht-

ambtenaar. 
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7.3 Verklaring van de afkortingen 

CvB Commissie van Begeleiding, dit is de interne zorgcommissie van de school 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GMR 

Havo 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

IB Interne Begeleiding in de school 

Lwoo Leerwegondersteunend onderwijs (voortgezet onderwijs), deel van het Vmbo 

MR Medezeggenschapsraad 

OPP 

OV 

Ontwikkelingsperspectief 

Oudervereniging 

OZA 

PO 

PaO 

PRO 

Onderwijszorgarrangement 

Primair onderwijs 

Passend Onderwijs 

Praktijkonderwijs (voortgezet onderwijs) 

SBAO / SBO Speciaal Basis Onderwijs 

SO Speciaal Onderwijs 

SOT 

SoVa 

Schoolondersteuningsteam vanuit het Samenwerkingsverband 

Sociale Vaardigheden 

TLA 

TLC 

TLV 

Vmbo 

ZOUT 

 

 

 

Toelaatbaarheidsaanvraag 

Toelaatbaarheidscommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (voortgezet onderwijs) 

Samenwerkingsverband (SWV) PO Zuidoost Utrecht 

 


