
SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 

Schooltijden 

Maandag:         08.45 – 15.00 uur 

Dinsdag:           08.45 – 15.00 uur 

Woensdag:      08.45 – 12.30 uur 

Donderdag:     08.45 – 15.00 uur   

Vrijdag:              08.45 – 12.30 uur 

 

Onze lestijden willen we zo effectief mogelijk gebruiken. 

De bel gaat om 8.40 uur, zodat de lessen om 8.45 uur kunnen starten. 

Wilt u zorgen dat uw kind om 8.40 uur op het plein is? 

 

Attentie: voor 8.30 uur is er geen toezicht op het plein en ligt de verantwoordelijkheid bij ouders (of chauffeur) 

 

 

               Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie 19-10-2019  t/m 27/10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019  t/m 5-01-2020 

Krokusvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020 

Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie (incl koningsdag, bevrijdingsdag) 25-04-2020 t/m 05-05-2020 

Pinkstervakantie  01-06-2020 t/m 05-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2020  t/m 30-08-2020   

 

Vrije dagen voor alle leerlingen 

Woensdag 9 Oktober 

Vrijdag 15 November 

Vrijdag 24 Januari  

Maandag 2 maart 2020 

Maandag 8 Juni 2020 

Dinsdag 9 juni 2020  

 

Vrije middag: 

5   December 2019  12:30 uur uit 

19 December 2019 12:30 uur uit  

 

De leerlingen hebben dit schooljaar  6 dagen vrij!   Het team heeft dan een studiedag. 

[PRAKTISCHE INFORMATIE] 



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.  

 

We hebben ons vorig schooljaar gericht op: 

- Vernieuwde vormen van communicatie met ouders. Oa ouderportaal en nieuwjaarsreceptie ingevoerd  

- Zandkorrels vernieuwd 

- Het pedagogisch tactvol handelen; 

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

opgroeien; 

- Implementeren van de 21e eeuwse vaardigheden in ons totale onderwijs; 

- Invoering van het digitale hulpmiddel Gynzy vanaf de hoge onderbouw t/m de eindgroepen, waarbij we gebruik 

maken van i-pads in de hoge onderbouw/middenbouw en chromebooks in onze bovenbouw; 

- Ouderbetrokkenheid 3.0 verder vormgeven; 

- Eigenaarschap van de kinderen. 

 

Dit jaar gaan we ons richten op: 

• Certificering ouderbetrokkenheid 3.0  

• Eigenaarschap van de leerlingen verder vormgeven. 

• Scholing  van het expliciete directie instructie model met differentiatie in verwerking op de ipad/ chromebook.  

• Rekenonderwijs uitwerken middels de leerlijnen binnen de hele school  

 

Onze schoolverlaters stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs: 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 

praktijkonderwijs  18 16 11 21 15 20 16 14 

Vmbo-bb/kb + lwoo  30 42 32 24 30 15 10 19 

vmbo basis en 

kader  

10 1 6 3 3 12 6 4 

vmbo-gl / vmbo-tl  5 2 2 4 0 2 3 4 

havo/vwo  1 0 1 0 0 1 0 0 

Opstap/schakelklas  2 2 0 0 0 5 2 0 

so cluster 2  0 0 0 0 0 0 0 1 

So cluster 3 0 1 1 1 0 0 1 0 

(v)S0 cluster 4  2 5 4 1 3 7 4 5 

 

 

 



 

Informatie en afspraken 

Fietsen  

Sommige leerlingen komen op de fiets, alleen of worden gebracht door een van de ouders. De fietsen kunnen in de 

fietsenstalling (op slot) op het plein gestald worden. We vragen de leerlingen en ouders voor de veiligheid van de spelende 

kinderen niet op het plein te fietsen.  

Fotograaf 

Elk jaar komt er een schoolfotograaf op school. Alle kinderen worden dan gefotografeerd en er wordt een groepsfoto 

gemaakt. De gemaakte foto’s kunnen door ouders besteld worden. Op de jaarkalender in ouderportaal vindt u de datum 

waarop de schoolfotograaf komt. 

Gymkleding 

De leerlingen bewaren hun gymkleding in een gymtas, deze tas krijgen ze van school. Bij verlies van de gymtas kan bij de 

administratie voor € 2,00 een nieuwe worden aangeschaft. Gymkleding en gymschoenen, graag gemerkt met naam van 

de leerling en schoolnaam.  

Hoofdluis 

Regelmatig komt na een vakantie en in de wintertijd de hoofdluis weer de school in. Na iedere vakantie controleren 

ouders van de werkgroep of er hoofdluis op school is. 

Wanneer bij een kind hoofdluis wordt aangetroffen, informeert de groepsleerkracht de ouders hierover. We vragen de 

ouder dan zo snel mogelijk tot behandeling over te gaan. Bij de apotheek en op school is de nodige informatie te 

verkrijgen. 

Kinderboekenweek 

In de Kinderboekenweek geven we in de hele school extra aandacht aan lezen en voorlezen.  
De 65e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2019 
Het thema is: Reis mee   

 Gevaarlijk (speel)goed 

Af en toe heeft een kind gevaarlijk ”speelgoed” bij zich, een voorwerp waarmee een leerling zichzelf of een andere leerling 

pijn kan doen, ook een mes of vuurwerk vallen hier onder. Wij hebben de afspraak dat een leerling deze voorwerpen niet 

naar school mee neemt. Wanneer een kind dit bij zich heeft, wordt dit ingenomen door een teamlid. Alleen een ouder van 

het kind mag betreffend materiaal ophalen.  



Overblijven 

Alle kinderen blijven over en eten met hun leerkracht in de klas. Daarna gaan ze onder begeleiding buitenspelen. Aan het 

overblijven zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De leerlingen krijgen van thuis brood, wat drinken en eventueel 

wat fruit mee. Op school geen snoep, koek of chips! 

Pantoffels 

Om de waslaag van de vloer in de klas te beschermen, dragen alle leerlingen in de school pantoffels of slippers die niet 

buiten gedragen worden. 

Pleinwacht 

In de pauzes en een kwartier voor en na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. Het is de bedoeling dat leerlingen niet 

eerder dan half negen op school komen, omdat ze dan zonder toezicht buiten spelen. Voor de leerlingen is het ook rustiger 

beginnen als ze niet zo lang buiten hebben gespeeld.  

Leerlingen die voor half negen op het schoolplein zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders of de 

busmaatschappij. 

Schoolkamp en schoolreisje 

Groepen van de bovenbouw gaan op schoolkamp. Onder- en middenbouw gaan een dag op schoolreis. 

Deelname aan het schoolkamp/schoolreis is een verplicht onderdeel van ons lesprogramma. Schoolkamp en schoolreisje 

worden door de ouders betaald. Dit bedrag wordt door de oudervereniging bij jullie in rekening gebracht. 

Schoolmelk 

Leerlingen kunnen via de school halfvolle schoolmelk krijgen. U kunt alle informatie verkrijgen via de website van 

Campina www.schoolmelk.nl van Campina. 

Verkeerssituatie bij halen en brengen van de leerlingen 

De strook parallel aan de school is gereserveerd voor de busjes.  

We vragen ouders die met de auto komen, hun auto te parkeren aan Hoog Kanje, richting de Margrietlaan of op de 

parkeerplaats van het winkelcentrum Kerckebosch. 

Verzekering (ongevallenverzekering) 

De school heeft voor alle leerlingen, teamleden en begeleiders een ongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in dat 

tijdens schoolreisjes, excursies en uitstapjes iedereen verzekerd is.  

Waardevolle eigendommen 

Het meenemen van waardevolle spullen naar school is geheel voor eigen risico van de leerling en zijn ouders. Sommige 

kinderen nemen voor onderweg een mobiele telefoon mee naar school. In de school staan mobiele telefoons van 

leerlingen altijd uit. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling. 

Ziekmelding 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, vragen we u dit vóór kwart voor negen door te geven aan de administratie 

van de school. Bespreek bijzondere omstandigheden met de leerkracht van uw kind. Als een leerling om half tien nog niet 

op school is, belt een administratief medewerker naar het huisadres van de leerling om te vragen wat de reden van 

verzuim is. Dit draagt bij aan de veiligheid van onze leerlingen.  
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NAMEN EN TELEFOONNUMMERS 

 

Sbo de Stuifheuvel 

Graaf Lodewijklaan 2 

3708  DM  ZEIST 

030 – 69 752 70 

 

www.destuifheuvel.nl 

info.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie 

Directeur 

Marco van Oostveen  

 

Adjunct-directeur  

Saskia Schouten  

 

 

Medezeggenschapsraad 

postadres: 

Graaf Lodewijklaan 2 

3708 DM  Zeist 

 

Oudervereniging 

postadres: 

Graaf Lodewijklaan 2 

3708 DM  Zeist 

ov.de.stuifheuvel@gmail.com 

 

 

Vertrouwenspersonen de Stuifheuvel  

Maaike Kluivert telefoon: 030 - 69 752 70  

 

Veiligheids- (pest)coördinator de Stuifheuvel  

Jeanet ten Hove, leerkracht/bouwcoördinator OB  

(Maandag vrij ) 

 

Externe vertrouwenspersonen 

mw. Els Rietveld-van Santvoord 

dhr. Jeroen Meijboom 

CED-groep 

Postbus 8639 

3009 AP  Rotterdam 

telefoon: 010-407 15 99 

    

Raad van Toezicht Stichting Gewoon Speciaal 

College van Bestuur Stichting Gewoon Speciaal 

Voorzitter College van Bestuur is dhr. F. (Freerik) Meeuwes. 

 

Bestuursbureau 

Ondersteunt, onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur, de organisatie. 

Werkzaam op het bestuursbureau: mw. M.B.J. (Maryse) Vernooy en mw. M.B.M. (Monique) van Bentum, dhr. J. Verhaak 

(beleidsmedewerker FA), mw. A. Vegt (beleidsmedewerker HR), dhr D. van Tulden (beleidsmedewerker huisvesting). 

 

Raad van Toezicht 

Houdt toezicht op de stichting. 

De leden van de Raad van Toezicht: dhr. R.J. van Veen (voorzitter), dhr. F. Eijsink, dhr. H.J. Kwant, mw. N.A.B. van der 

Veen  en mw. A. Vermeulen. 

 

Contact 

Voor contactgegevens bezoek onze website: www.gewoonspeciaal.com 

http://www.destuifheuvel.nl/
http://www.destuifheuvel.nl/
mailto:info.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com
mailto:info.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com
http://www.gewoonspeciaal.com/
http://www.gewoonspeciaal.com/


 

Medezeggenschapsraad en Oudervereniging van de Stuifheuvel 

 

Medezeggenschapsraad        MR.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com 

oudergeleding 

Op de website staan de actuele leden genoemd       

personeelsgeleding 

Tessa de Gier    secretaris 

Karin van der Veen   vice-voorzitter 

Aziza  M’hamdi 

 

Vanuit de Stuifheuvel zijn Aziza M’hamdi  (team) en Vacature (ouders) afgevaardigd in de GMR. 

 

 

Oudervereniging        ov.de.stuifheuvel@gmail.com 

Op de website staan de actuele leden genoemd  

André Koudijs Voorzitter Kas Koudijs 

Dominique van Ooik Penningmeester Ryan van Ooik 

Saskia Kalkman Secretaris Beau Lagerweij 

Wendy van de Waerdt alg. lid Kim Brouwers 

Annelies Terol alg. lid Sem Koudijs 

Esther Pols alg. lid Bryan Jansen 

Geertje Verduijn alg. lid Rens de Vette 

Liesbeth van Dongen alg. lid Thijs en Bram van Dongen 

Nicolien Clement alg. lid Naomi de Roo 

Berber Jager alg. lid Jelmar Meinen 

 

 

namens het team        

 

Martien Visser ( leerkracht bovenbouw) Marco van Oostveen (Directeur) 

 

 

 

Klachtencommissie  

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

Postbus 95572 2509 CN Den Haag. 

Ambtelijke secretariaat: mevrouw mr. D.H.C. Dane – Peeters.  

Telefoon 070 - 331 52 44 

Email: lkc@vbs.nl  

 

mailto:MR.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com
mailto:MR.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com
mailto:lkc@vbs.nl
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Externe instanties 

Schoolondersteuningsteam van SWV ZOUT    www.swvzout.nl 

 

Leyenseweg  

111H  

 3721BC Bilthoven 

Telefoon: 030-692 52 55 

 

 

Samenwerkingsverband ZOUT      www.swvzout.nl 

Laan van Vollenhove 3043 

3706 AL  Zeist 

Telefoon: 06 43 03 20 83        

 

GGD Regio Utrecht       www.ggdru.nl 

De GGD regio Utrecht werkt voor alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht  e-mail: info@ggdru.nl 

Jeugdarts voor de Stuifheuvel: Ilse Schramel       

bezoekadres: 'Gouverneurspark'  

De Dreef 5  

3706 BR Zeist  

Telefoon: 030 - 608 60 86        

 

Kind en Motoriek       www.kind-en-motoriek.nl 

Kind en Motoriek is een groepspraktijk voor kinderoefentherapie.  

Deze kinder-oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelings 

achterstand.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

Het CJG is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. U en 

uw kind vallen onder het CJG van uw woonplaats. 

Telefoon Zeist: 030-820 0227 

 

Leerplichtambtenaar 

Uw kind valt onder de leerplichtambtenaar van zijn woonplaats. 

 

Inspectie van het Onderwijs Utrecht     www.onderwijsinspectie.nl 

Postbus 2730       

3500 GS  Utrecht 

Telefoon: 088 - 66 90 600 

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie: 0900 - 111 3 111 

 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)    www.amk-nederland.nl  

Telefoon: 0900 – 400 55 55         

 

Algemeen Maatschappelijk werk Zeist        0900 - 82 123 82 

Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg     www.altrecht.nl 

Telefoon: 030 – 230 85 85 

 

http://www.ggdru.nl/
http://www.ggdru.nl/


 

 

MEE: ondersteuning bij leven met een beperking    www.mee-ugv.nl  

MEE is er voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking, chronisch zieken, mensen met een 

ontwikkelingsachterstand of een vorm van autisme. Ook ouders, verzorgers en andere betrokkenen kunnen met hun vragen bij MEE 

terecht. MEE biedt informatie, advies en kortdurende begeleiding bij vragen op het gebied van opvoeding, onderwijs, (zelfstandig) 

wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, juridische zaken, aangepaste voorzieningen, cursussen en levensvragen. De 

ondersteuning van MEE is voor iedereen toegankelijk en gratis. 

Telefoon: 0900 633 63 63  / 030 264 22 00          info@mee-ugv.nl     

               

 

Nederlandse Vereniging voor Autisten (NVA)    www.autisme-nva.nl 

De NVA stelt zich ten doel de belangen van mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen en die van hun 

ouders, te behartigen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wil de NVA een ontmoetingsplek zijn voor ouders, waar ouders steun 

vinden bij elkaar en waar door middel van het uitwisselen van informatie en ervaringen de eigen ervaringsdeskundigheid opgebouwd 

en uitgediept wordt. Telefonische dienstverlening, tijdschrift Engagement, jaarlijkse themabijeenkomst, voorlichting en 

deskundigheidsbevordering. 

Telefoon: 030-22 99 800 

 

Oudervereniging BALANS                 www.balansdigitaal.nl  

Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Balans probeert ouders 

en (jong)volwassenen te helpen en te begeleiden door het geven van steun en informatie en bij het zoeken naar de juiste hulp. 

Telefoon: 030-225 50 50         

 

Op de website van Balans vindt u veel informatie over kinderen met NLD, ADHD, dyslexie en PDD-NOS. 
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