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Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van de Steijaertschool. Hierin vertellen wij u hoe het onderwijs op onze school
is geregeld. School is een plek waar geleerd wordt, maar het is ook een sociale omgeving waar wordt
geleefd. Daarom delen we onze visie met u en geven u inzicht in hoe we de ontwikkeling op cognitief,
sociaal-emotioneel en creatief gebied voor elk kind zo goed mogelijk waarborgen. We laten kinderen hun
hoogst haalbare niveau ontdekken, door onderwijs en begeleiding goed te organiseren en ruimte te bieden
voor individuele verschillen.
In deze gids vindt u tevens informatie over de doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs en staat
er beschreven hoe we de zaken praktisch geregeld hebben. Bewaar deze gids daarom als naslagwerk.
De overheid heeft vanaf schooljaar 2021-2022 geld beschikbaar gesteld, naar aanleiding van het
coronavirus en de achterstanden die daarbij opgelopen zijn. Dit wordt het ‘Nationaal Programma
Onderwijs’ genoemd. Ook schooljaar 2022-2023 mogen we deze gelden inzetten. Op de volgende pagina
vertellen we waar de Steijaertschool de gelden dit jaar voor inzet.

Namens het volledige team,
Judith van Opstal
Directeur van de Steijaertschool

Onze contactgegevens:
O.B.S. Steijaertschool
Joseph Haydnlaan 1
2394 GJ Hazerswoude Rijndijk
Tel.: 071-3412742
E-mail: directie@steijaertschool.nl
Web: www.steijaertschool.nl
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Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid naar aanleiding van de coronacrisis een flinke pot met geld
heeft gereserveerd voor het onderwijs. Het gaat om een bedrag van 8,5 miljard euro. Het geld wordt
verdeeld over de verschillende onderwijssoorten, van basisonderwijs tot aan hoger onderwijs. Het gaat om
een tijdelijke investering van twee jaar.
De investering is bedoeld om een kwaliteitsimpuls binnen de school te bewerkstelligen, die een duurzaam
effect heeft (dus de verhoging van de kwaliteit blijft ook na de investering zichtbaar).
Allereerst zullen de NPO-gelden ingezet worden voor het vervolgen van het EDI-traject. Afgelopen
schooljaar is er met het gehele team een cursus EDI gevolgd. EDI is een bewezen methode om de
leskwaliteit en de leseffectiviteit te verhogen. Dit jaar zullen de leerkrachten hun vaardigheden verder
ontwikkelen.
Ook de scholing van de taal- en rekencoördinator zal dit jaar vervolgd worden. Morgenwijzer investeert
hierin om de interne kwaliteit op de scholen te verhogen. De taal- en rekencoördinator bewaakt en
bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs en helpen collega’s met vraagstukken
over deze vakgebieden.
De opleiding van de didactische coach wordt ook voortgezet. De didactische coach neemt groepsbezoeken af en coacht leerkrachten. Ook is deze verantwoordelijk voor het neerzetten van een doorgaande
lijn op het gebied van compacten en verrijken op de Steijaertschool.
Verder zullen de NPO-gelden ingezet worden voor ondersteuning van individuele leerlingen. Het
gaat hierbij om leerlingen die op een bepaald vakgebied een achterstand hebben en met een tijdelijke
ondersteuning een boost kunnen krijgen.
Er zal ook een investering plaatsvinden voor ondersteuning van groep 7/8. Groep 7/8 is een grote
groep van 33 leerlingen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht geïnvesteerd kan worden in de
leerlingen, zodat zij allen een passend onderwijsaanbod ontvangen.
Een deel van de gelden zal ingezet worden voor een sociaal-emotioneel groepstraject, waardoor
leerlingen binnen de groep hun sociale vaardigheden versterken en de groep als geheel beter zal
functioneren.
Ten slotte gebruiken we het geld om te kijken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden.
Het leerkrachtentekort is een landelijk en dringend probleem. Een flink aantal scholen heeft onbemande
klassen, omdat er geen leerkrachten te vinden zijn. Het is dan ook van belang dat we nadenken over hoe
we het onderwijs anders kunnen organiseren en mensen in kunnen zetten passend bij hun kwaliteiten. Dit
jaar zullen wij ons hier mee bezig houden.
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Welkom op de Steijaertschool
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Het hart van de Steijaertschool
De Steijaertschool is een professionele organisatie waarin kwalitatief sterk onderwijs gegeven wordt, maar
het is ook een minimaatschappij waarin kinderen leren om te gaan met uitdagingen en hun zelfstandigheid
ontwikkelen. Door duidelijke schoolregels creëren we een schoolklimaat waarin veiligheid en plezier
belangrijke sleutelwoorden zijn.
De Steijaertschool is een echte dorpsschool. Ouders zijn betrokken en leven mee met alles wat op school
gebeurt. In het contact met u als ouder(s)/verzorger(s) stellen we ons dan ook open en toegankelijk op.
We zijn immers samen, school en ouder(s)/verzorger(s), verantwoordelijk voor het kind. Samen met u
maken wij ons sterk voor de toekomst van de kinderen.
Op school wordt er door de kinderen en leerkracht samengewerkt aan een optimale ontwikkeling op
cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Er is ruimte voor individuele verschillen. Op deze
individuele verschillen wordt ingespeeld door het werken met niveaugroepen, zodat de aanpak afgestemd
kan worden op het kind. De klassikale instructie wordt daarom kort gehouden, zodat er voldoende tijd
overblijft om tegemoet te komen aan de diverse ondersteuningsbehoeften. Het ene kind kan sneller
zelfstandig aan de slag, terwijl de andere juist meer uitleg en herhaling nodig heeft.
De focus in ons onderwijs ligt op de basisvakken taal en rekenen. Wij geloven dat wanneer er hier een
stevige basis ligt, het kind dus ook een stevige basis heeft om te functioneren in de maatschappij. Echter,
met alleen taal en rekenen, red je je in de hedendaagse maatschappij niet. Het is belangrijk dat kinderen
kritisch kunnen denken, op creatieve wijze problemen kunnen oplossen en met digitale leermiddelen
kunnen omgaan. Deze vaardigheden bieden we dan ook aan in ons curriculum.
De Steijaertschool is een Gezonde School. Dat betekent dat er aandacht besteed wordt aan de fysieke en
emotionele gezondheid van onze kinderen. Door Kanjertraining investeren wij in een positieve en veilige
sfeer, met het schoolfruit en de schooltuin investeren we juist in gezond gedrag op het gebied van voeding
en respect voor de natuur en omgeving.
Uiteraard gaan wij in de volgende hoofdstukken dieper op bovengenoemde zaken in.
De naam van onze school
Hoewel het ontstaan van de naam niet echt een vrolijk verhaal is, vinden we toch dat dit stukje niet mag
ontbreken in de schoolgids.
Onze school is in 1970 opgericht. Als hoofd van de school werd door de gemeente de heer J.P.F. Steijaert
benoemd. In dat voorjaar organiseerde de gemeente een avond waarop de heer Steijaert aan de ouders
zou worden voorgesteld. Helaas heeft dat voorstellen nooit plaats kunnen vinden, want de heer Steijaert is
die avond bij een auto-ongeluk op de Rijndijk om het leven gekomen. Als eerbetoon aan het verongelukte
schoolhoofd en zijn familie is toen besloten dat de school naar de heer J.P.F. Steijaert vernoemd zou
worden.

De Steijaertschool is een Morgenwijzerschool
Morgenwijzer is een vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene
Hart met een eigen traditie en een eigen identiteit. Met negentien locaties biedt Morgenwijzer volop keuze
aan kinderen, ouders en leerkrachten.
Al onze scholen onderschrijven een aantal verbindende kernwaarden, al zijn zij vrij om daaraan een eigen
invulling te geven. De rode draad die met al onze scholen is verweven, is verwoord in onze naam:
Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven.
Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar
om talenten tot wasdom te laten komen.
Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én
medewerkers voor te bereiden op de toekomst.
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Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die binnen
Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.
Morgenwijzer heeft voor zichzelf drie opdrachten geformuleerd, die wij voor ogen houden bij de
vormgeving van ons onderwijs en de inrichting van onze scholen.
1. Morgenwijzer zegt ‘ja’ tegen leerlingen. Wij zoeken voor elk kind de weg naar een passende
onderwijsplek. Wij zien het als onze opdracht om voldoende en uitdagend te differentiëren in het
onderwijs, zodat al onze leerlingen hun ambities kunnen waarmaken;
2. Wij bereiden leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden,
groeien als persoon en leren omgaan met anderen. Dat kunnen we niet alleen. We werken in
vertrouwen samen met andere betrokkenen rondom het kind;
3. Bij ons voelt iedereen zich welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het
belangrijk om verschillen in identiteit en geloof te bespreken en te waarderen. We gaan uit van
gemeenschappelijke waarden, die per school of doelgroep verschillend vorm kunnen krijgen.
Vijf verbindende kernwaarden dienen als basis voor het onderwijs op al onze scholen, waarbij scholen vrij
zijn om eigen accenten en speerpunten aan te brengen:
1. we stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
2. we maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
3. we zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
4. we zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
5. we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.
Identiteit Morgenwijzer
Morgenwijzer heeft momenteel zowel scholen met een katholieke als met een openbare achtergrond.
Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau
blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die
enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment.
De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de
school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald
wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen
daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.
Alle Morgenwijzerscholen zijn te herkennen aan:
• Actief burgerschap: wij bereiden onze kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan zij
als verantwoordelijke en betrokken burgers deelnemen.
• Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie met scholen die versterken wat goed is en
veranderen wat beter kan.
• Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, wisselen kennis en ideeën uit en bieden
ruimte aan diversiteit.
• Maatwerk: wij denken in mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor ieder kind, en
betrekken daarbij de talenten van het hele team.
• Thuis in de wereld: onze scholen vormen geen gesloten gemeenschap, maar richten zich nadrukkelijk
op samenwerking.
In de volgende paragraaf beschrijft de Steijaertschool hoe de identiteit en het eigen karakter er uit ziet,
passend bij de overkoepelende kernwaarden van Morgenwijzer.
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Missie en visie van de Steijaertschool
Wat de uitdagingen zijn voor kinderen, nu en in de toekomst
Er komt veel op kinderen af. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken steeds meer
mogelijk. Het is essentieel dat kinderen onderscheid kunnen maken tussen kansen en verleiding, keuzes
leren maken en zich kunnen focussen op wat echt belangrijk voor hen is. Dit vraagt niet alleen om kritisch
denken en onderzoeksvaardigheden, er is ook een stevige basis aan kennis nodig. De uitdagingen van de
toekomst kunnen we bovendien alleen samen het hoofd bieden. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn
en samen te kunnen leven met een diversiteit aan mensen. Als ieder kind leert dat het een eigen plaats in
de maatschappij mag innemen, zonder de verbinding met de ander daarbij te verliezen; hoe fantastisch
zou dat zijn!
Wat de Steijaertschool daarvoor biedt
Wij laten kinderen hun hoogst haalbare niveau ontdekken. Een goede organisatie van onderwijs en
begeleiding biedt ruimte voor individuele verschillen en vormt de basis om ieder kind te laten ontplooien.
We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van reflectievermogen, zodat kinderen inzicht krijgen in hun
kwaliteiten en drijfveren en zo een adequaat zelfbeeld ontwikkelen. Wij maken kinderen weerbaar voor
de maatschappij en stimuleren de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Om onze rol
in samenwerking met ouders te vervullen, bieden wij hen de gelegenheid om alle relevante kennis over
hun kinderen te delen en brengen wij hen op de hoogte van kennis en inzichten die helpen om passende
keuzes te maken voor hun kinderen.
Hoe wij dat doen
De Steijaertschool is gastvrij en biedt door duidelijke schoolregels een schoolklimaat waarin kinderen
sociale veiligheid en plezier ervaren. Dat is de basis om tot leren te kunnen komen. Het afwisselen van
inspanning en ontspanning maakt dat zij telkens weer een stap kunnen zetten. Door te laten ervaren wat
zij al kunnen, groeit zelfvertrouwen. Door te laten zien wat nog meer mogelijk is, ontstaat het verlangen
om te leren.
De sociale omgeving van de kinderen is rijk. Wij zien de school als een samenleving, waarin kinderen leren
om met anderen samen te leven. Wij leren hen te reflecteren op hun eigen rol en invloed. Daardoor leren
zij te accepteren dat anderen zijn zoals zij zijn, terwijl zij zelf kunnen kiezen hoe zij reageren op anderen.
Teleurstellingen horen bij het leven, hoe je ermee omgaat bepaalt de kans om desondanks succesvol te
zijn.
Het team staat midden in de samenleving, met oog voor wat daarin gebeurt. Door recente ontwikkelingen
te verwerken in ons onderwijs, blijft het actueel. Daarbij zetten wij zowel moderne leermiddelen in, als dat
we behouden wat aantoonbaar werkt voor kinderen.
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid bepalen ook de sfeer in de contacten naar en met ouders. Wij
hebben elkaar nodig bij de opvoeding van kinderen. Samen kijken we naar wat het kind nodig heeft om zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Samenvattend is onze missie:
De Steijaertschool ontwikkelt de zelfredzaamheid van kinderen en helpt hen hun plek te vinden in
de samenleving, door een stevige basis van kennis en vaardigheden te bieden met onderwijs dat zo
georganiseerd is ieder kind zijn hoogst haalbare niveau kan ontdekken.
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Waar staan wij voor?
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Afstemmingsgericht onderwijs
Voor leraren is de uitdaging om het onderwijs in de school af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
kinderen. Het denken in tekortkomingen heeft plaats gemaakt voor pedagogisch optimisme: kijken naar
kansen. Vanuit een door het team gedeelde visie wordt er handelingsgericht gewerkt aan onderwijs op
maat binnen de klas en de school. Dat betekent dus ook proactief handelen.
Handelingsgericht werken kenmerkt zich door het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van
kinderen en het afstemmen daarop door de leerkracht. Stapsgewijs worden de kinderen in een groep
in beeld gebracht: wat vragen de kinderen van de leerkracht aan instructie, zorg en aandacht? Deze
onderwijsbehoeften brengen we in kaart en die verwerken we in de plannen van aanpak.
Handelingsgericht werken houdt ook in: aansluiten van het onderwijs op de diensten en producten van
externe hulpverleningsinstellingen, zoals jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk. Hiermee anticiperen
we op de onderwijs- en zorgarrangementen binnen het kader van passend onderwijs.

Gezonde school
De Steijaertschool is een Gezonde School, omdat wij kinderen meer mee willen geven dan alleen taal
en rekenen. Wij zien het (leren) maken van gezonde keuzes als basis van een optimale ontwikkeling.
Onze school wil graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl, zowel op het gebied van voeding als
sociaal-emotioneel, bij kinderen en hun ouders.
Op school werken we hieraan op de volgende wijze: allereerst beschikken wij over een eigen schooltuin.
In de schooltuin groeit en bloeit een grote diversiteit aan groente en fruit. Iedereen draagt zijn steentje
bij om de tuin te onderhouden. Zo zullen de groepen naar de schooltuin gaan om gewassen te zaaien en
oogsten, maar ook onkruid te wieden. De gewassen die geoogst worden, worden gebruikt om gerechten te
maken of gaan in de verkoop.
Ook hebben we groente- en fruitdagen. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn bij ons op school de
groente- en fruitdagen. Ieder kind wordt geacht om, in ieder geval op deze dagen, groente of fruit mee
naar school te nemen.
Ten slotte werken wij met Kanjertraining. De Kanjertraining is een methodiek die een belangrijke rol
speelt bij het mentale welzijn van de kinderen.

Digitale tijdperk
Technologie en digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze hedendaagse maatschappij.
Mensenwerk wordt gedaan door machines en bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt.
Het is belangrijk om kinderen hierop voor te bereiden. Wij gebruiken hiervoor dan ook digitale
leermiddelen. Wij zijn van mening dat dit binnen de school een betekenisvolle bijdrage levert aan het
leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen informatie
op te laten roepen op welke momenten zij dit willen. ICT wordt dus ingezet als een middel om kinderen
op een rijke manier te laten leren.
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Onderwijs op de Steijaertschool
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Wenperiode
Tweeëneenhalve maand voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek
en wenmomenten in de nieuwe groep. Het wennen mag vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10
maanden is. Uw kind mag maximaal 6 dagdelen komen wennen. Op deze manier zal de overgang van
peuterspeelzaal, crèche of kinderdagverblijf wat geleidelijker verlopen. Uw kind heeft de leerkracht en de
kinderen van de groep dan ten slotte al een paar keer gezien. Het is overigens niet verplicht om gebruik te
maken van de wenperiode.
En dan… de grote dag! Sommige kinderen komen binnen alsof ze al jaren bij ons in de groep zitten en
anderen kijken nog even de kat uit de boom. Nu maakt uw kind deel uit van onze school en zal, hopelijk,
een hoop mooie jaren hier mogen beleven!

Doorlopende leerlijnen
Op de Steijaertschool voldoen wij vanzelfsprekend aan de eisen die aan het basisonderwijs worden
gesteld. Het liefst zetten we nog een stapje extra. Daarbij realiseren wij voor ieder kind een doorlopende
leerlijn, passend binnen de mogelijkheden in de groep. Ieder leeftijd, maar ook ieder kind heeft zijn
eigen ontwikkeling. Om hierop in te spelen, maken wij gebruik van een gepersonaliseerde weektaak. Op
deze weektaak staat voor ieder kind een onderwijsprogramma passend bij de ontwikkeling van het kind.
Wanneer de individuele ontwikkeling van een kind erom vraagt om van het standaardprogramma af te
wijken, wordt dit besproken met de leerkracht en IB-er en vervolgens met u.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt tijdens een klassikale informatieavond besproken welke kennis
en vaardigheden gedurende het jaar of fase in de betreffende groep aan bod zullen komen. Hieronder
zullen wij u echter alvast in het kort meenemen door ons onderwijsaanbod.

Onderbouw
Kleutergroepen
In groep 1 en 2 zetten de kinderen hun eerste stappen in het onderwijs. Een goede en veilige sfeer is
belangrijk, want pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarom ligt de focus op hun
sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat zij geleidelijk wennen aan het functioneren in een groep.
Iedere ochtend wordt er dan ook gestart in een kring. Tijdens deze kring kijken we welke dag het is, hoe
vaak we die dag naar school gaan, wie er afwezig is en wat we gaan doen. Ook wordt er tijdens deze kring
bijvoorbeeld een kringgesprek gevoerd over een bepaald thema, zingen we een liedje of doen een andere
bindende activiteit.
Verder wordt er gewerkt in kringen waarin de voorbereidende taal- en rekenontwikkeling gestimuleerd
wordt. De kringen bestaan uit een ‘grote’ kring, waarbij zowel de jongste als de oudste kleuters meedoen,
en uit een ‘kleine’ kring die specifiek gericht is op ofwel de jongste ofwel de oudste kleuters. Tijdens
een ‘kleine’ kring, gaat het andere gedeelte van de groep alvast zelfstandig het speelwerkmoment in.
Tijdens de speelwerkmomenten mogen de kinderen een activiteit kiezen (bijvoorbeeld de themahoek, het
verfbord, de timmertafel of iets dergelijks) óf doen zij een werkje wat de leerkracht heeft klaargelegd.
De activiteiten die in de kleutergroepen aangeboden worden, zijn thematisch en gebaseerd op de
leerlijnen die beschreven staan voor taal en rekenen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de methode
Kleuteruniversiteit. Met de leerlijnen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ontwikkeling van het kind
verloopt. Op basis van de inzichten die dit verstrekt, kan het aanbod op het kind aangepast worden. De
leerlijnen in combinatie met de observaties zorgen ervoor dat de leerkracht een goed beeld van het kind
heeft, als het kind de overstap naar groep 3 maakt.
Groep 3
Als uw kind de overstap maakt naar groep 3, is dit vaak een grote verandering. Waar bij de kleutergroepen
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de nadruk ligt op het spelenderwijs leren, wordt er in groep 3 naar het formele leren toegewerkt. We
proberen de overgang zo klein mogelijk te maken, door ruimte te bieden voor spelende verwerking.
In groep 3 wordt er begonnen met technisch lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Veilig Leren
Lezen. In deze methode wordt er gewerkt aan de leesontwikkeling, met ruimte voor differentiatie voor
de kinderen waarbij het leesproces sneller of juist minder snel verloopt. Daarnaast is er digitale software
van de methode, waarin de kinderen het geleerde verder kunnen oefenen. In de loop van groep 3 kunnen
de kinderen eenvoudige boekjes lezen en beheersen zij de basisleesvaardigheden, zoals woordvorming,
tempo en intonatie.
Wanneer het tempo van de klas op het gebied van lezen te hoog ligt, kan er gebruik gemaakt worden van
het taalstimuleringsprogramma Bouw! Dit is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt
bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt kinderen, die risico lopen op problemen met lezen
en spellen, inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.
Een tutor begeleidt het kind bij het oefenen en stuurt bij waar nodig. De individuele begeleiding, directe
feedback en ondersteuning door de tutors, maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen.
Ook leren de kinderen in groep 3 het verbonden schrift met de methode Pennenstreken. De eerste
helft van groep 3 ligt de focus op het leren schrijven van losse letters, vanaf de tweede helft wordt er
geoefend met het aan elkaar schrijven van korte woordjes. Er is veel aandacht voor de juiste pengreep,
het schrijven met een schrijfpotlood en de juiste schrijfhouding.
Voor rekenen wordt er met de methode Wereld in Getallen gewerkt. Deze methode bestaat uit twee
elementen: een les en een taak. Tijdens de les wordt er nieuwe lesstof aangeboden en verwerkt, terwijl in
de taak reeds aangeboden stof geautomatiseerd wordt.

Bovenbouw
Vanaf groep 4 tot en met groep 8 worden dezelfde methodes gebruikt voor alle groepen.
Lezen
Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan twee vormen van lezen: technisch lezen en begrijpend
lezen.
Voor technisch lezen wordt er gebruik gemaakt van de methode Flits. Flits is een brede methode, die op
diverse wijzen aandacht besteed aan het technisch leesproces.
Voor begrijpend lezen wordt er gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Eén keer per week
wordt er een uur lang groepsdoorbroken Nieuwsbegrip gegeven. De kinderen worden dan ingedeeld
in niveaugroepen. De Nieuwsbegrip lessen worden al ‘modelend’ aangeboden, dat staat voor hardop
denkend voordoen. Dit houdt in dat de leerkracht tijdens het lezen van de tekst tussentijds de gedachten
bij de tekst verwoord, een voorspelling formuleert en een stukje tekst in eigen woorden samenvat. De
leerkracht legt verder de focus op het herkennen van signaalwoorden, het zien van verbanden en het
terugzoeken van antwoorden in de tekst.
Taal
Als het lezen is aangeleerd, krijgt de taalontwikkeling een steeds grotere rol. Vanaf groep 3 wordt er
gebruik gemaakt van de methode Taal Actief. Deze methode biedt drie niveaus van instructie aan:
verkorte instructie voor taalbegaafde kinderen, algemene instructie voor gemiddelde kinderen en
verlengde instructie voor kinderen die meer hulp nodig hebben. De methode bestaat uit leerlijnen
taalvaardigheid en spellingsvaardigheid. Daarnaast is er uitgebreide oefensoftware beschikbaar waarmee
de kinderen hun woordenschat en spellingvaardigheden kunnen ontwikkelen.
Taal gaat over bijvoorbeeld spreken en luisteren, dat met elkaar wordt geoefend. Maar ook over het
opbouwen van de woordenschat. Er wordt ook veel aandacht besteed aan grammatica, zinsbouw en
werkwoordsvormen. De spelling wordt steeds moeilijker. Ook wordt er een begin gemaakt met ontleden
en woordbenoemen. De vaardigheid stellen komt ook aan bod, hierbij leren kinderen verhalen en
artikelen schrijven en informatie vergaren.
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Rekenen
Vanaf groep 4 wordt inzichtelijk rekenen steeds belangrijker, om uiteindelijk ook moeilijkere sommen op
te kunnen lossen. Om het rekenen goed onder de knie te krijgen, moet er veel kennis geautomatiseerd
worden, met de tafels als welbekend voorbeeld. In de bovenbouw wordt het stelsel van de rekenwereld
verder uitgelegd en toegepast. Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen worden steeds
ingewikkelder en zaken als breuken, procenten en het metrieke stelsel doen hun intrede.
Om de rekenontwikkeling voorspoedig te laten verlopen, maken wij gebruik van de methode Wereld in
Getallen. Deze methode werkt ook op drie niveaus, die passen bij het niveau van het individuele kind.
De kinderen kunnen met de oefensoftware onder andere het automatiseren trainen en worden op hun
eigen niveau uitgedaagd.
Schrijven
Vanaf groep 4 worden de hoofdletters aangeboden van het verbonden schrift, ook met gebruik van de
methode Pennenstreken. Het potlood wordt verruild voor een vulpen. De nadruk ligt hier met name op
het verhogen van het schrijftempo en de ontwikkeling van het handschrift.

Voor alle groepen, 1 t/m 8
Wereldoriëntatie
Tot en met groep 4 staat er voor iedere groep wekelijks algemene wereldoriëntatie (een combinatie
tussen natuur, aardrijkskunde en geschiedenis) op het programma. Vanaf groep 5 worden de zaakvakken
los gegeven. Dit houdt in dat natuur, aardrijkskunde en geschiedenis losse vakken worden. Deze vakken
geven wij met de methode Wijzer! Ook maken wij gebruik van de leskisten en excursies van de Alphense
Natuur en Milieu Educatie.
Verkeer
Voor verkeer wordt de methode Klaar over! gebruikt. Waarbij de kinderen theoretische kennis over
verkeer op doen. Echter, we willen ook aandacht besteden aan verkeer in de praktijk. Hiervoor worden er
praktische verkeerslessen gegeven met behulp van de lesmaterialen en het programma School op Seef.
Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het verkeersexamen, zowel theorie als het praktische fietsexamen.
Engels
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode met een native
speaker. De thema’s sluiten aan op alledaagse onderwerpen, zodat kinderen de basisbegrippen al snel
kunnen toepassen in de meest voorkomende situaties. Het spreken en luisteren krijgt veel aandacht,
zodat de Engelse taal goed ontwikkelt.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met de methode Kanjertraining. De
leerkrachten zijn gecertificeerd om de lessen te geven. Het doel van Kanjertraining is dat een kind
positief over zichzelf en een ander leert denken. Deze methode geeft handvatten in sociale situaties en
behandelt thema’s zoals samenwerken, kritiek durven geven en feedback durven ontvangen. De kinderen
leren reflecteren op hun eigen gedrag.
Expressie
De kinderen gaan bij tekenen en handvaardigheid met verschillende materialen en technieken aan de
slag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen en van ideeën op het internet. Ook
is er aandacht voor dans, muziek en drama. Hiervoor wordt de methode EigenWijs! gebruikt of ideeën van
internet.
Bewegingsonderwijs
Een kind wil van nature rennen, springen en spelen. Wanneer we dat proces in een vroeg stadium
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stimuleren, behouden kinderen het plezier in bewegen.
In groep 1/2 hebben de kinderen twee keer per week gym in de speelzaal. Eenmaal door de eigen
leerkracht en eenmaal door een vakleerkracht gym.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van een vakleerkracht in de zaal van
sporthal De Cirkel. Behalve de fysieke ontwikkeling spelen ook zaken als omgaan met winnen en
verliezen, het opzoeken van lichamelijke grenzen en uitdagingen een rol.
Daarnaast is er ruimte voor het bewegen tussen de dagelijkse lessen door. Dit kan zijn door middel van
een Energizer of een bewegingsactiviteit om de lesstof mee te oefenen.
Burgerschapsvorming
Onder burgerschapsvorming vallen drie kernconcepten waar wij op diverse wijzen aan werken.
Het eerste kernconcept is democratie. We werken hieraan door groepsafspraken samen te maken en na
te komen, te luisteren naar elkaar en samen te werken. Daarnaast verkrijgen de kinderen inzicht in de
geldende normen en waarden en leren hiernaar handelen.
Aan het tweede kernconcept, participatie, wordt gewerkt door de kinderen te laten participeren in allerlei
maatschappelijke acties zoals de Dodenherdenking, Jantje Beton en de Peace-poster wedstrijd van
Rotary. Verder werken we hieraan door bij activiteiten oudere kinderen en jongere kinderen aan elkaar te
koppelen.
Het derde en tevens laatste kernconcept is identiteit. Hieraan werken we door de feestdagen, zoals
Sinterklaas en Kerstmis, samen te vieren. Tevens werken we hieraan door Kanjertraining wat helpt om de
eigen identiteit te ontwikkelen.
Vormingsonderwijs
Aangezien de Steijaertschool een openbare basisschool is, zijn alle kinderen welkom ongeacht hun
eventuele levensbeschouwelijke achtergrond. Wij hebben respect voor verschillende geloven en
levensovertuigingen en blijven hierin als school neutraal.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met de verschillende levensbeschouwingen.
Hiervoor werken wij samen met vakdocenten van het Centrum voor Vormingsonderwijs. De groepen 3
tot en met 6 krijgen iedere week 45 minuten vormingsonderwijs. Er wordt per jaargroep gewerkt in vier
blokken van elk tien lessen, waarbinnen steeds één religie centraal staat. De vier religies die aangeboden
worden zijn Hindoeïsme, Christendom, Islam en Boeddhisme. De onderwerpen worden in verhalen
aangeboden en ook de feesten zoals Divali, het Suikerfeest en Kerstmis worden besproken.
ICT
Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op een vaardige, veilige en efficiënte manier door de digitale
samenleving bewegen, vindt de Steijaertschool het belangrijk om een aantal ICT-competenties bij
kinderen te ontwikkelen. Denk hierbij aan internetgebruik, het algemene gebruik van de tablet en
bijvoorbeeld het in elkaar zetten van een goede presentatie waarbij juiste informatie is opgezocht. In
alle groepen worden tablets actief ingezet bij het onderwijs, door het gebruik van diverse applicaties
zoals Rekentuin en Taalzee. Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen tablet en wordt de lesstof van de
kernvakken ook op de tablet verwerkt.
Huiswerk
Op onze school geven wij huiswerk mee aan kinderen. Vanaf groep 6 is het verplicht om hiervoor een
agenda aan te schaffen, zodat de kinderen leren te plannen.
De belangrijkste doelen van huiswerk zijn:
• Zelfstandigheid vergroten
• Verantwoordelijkheid geven aan kinderen
• Extra oefening
• Leren thuis een planning te maken
• Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
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Advies voortgezet onderwijs
Voorlopig advies
In groep 7 ontvangen ouders en kinderen een overzicht uit ons leerlingvolgsysteem, genaamd het
ontwikkelingsperspectief. Op basis van wat het kind de afgelopen jaren heeft gescoord op de CITO
toetsen, zien ouders wat het voorlopig advies is voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en
rekenen-wiskunde. De inzichtvakken begrijpend lezen en rekenen wegen zwaarder mee in het advies.
Wij baseren ons advies voor de kinderen op het overzicht uit ons leerlingvolgsysteem, de plaatsingswijzer
van het voortgezet onderwijs en het overleg tussen de leerkrachten van groep 7 met de intern
begeleider. Tijdens het overleg wordt ook gekeken naar de verdere ontwikkeling van het kind, zoals de
sociaal-emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, concentratie, werkhouding
enzovoort.
Definitief advies
In groep 8 ontvangt uw kind een definitief advies. Het definitieve advies wordt gebaseerd op het
leerlingvolgsysteem, de plaatsingswijzer en een breder algemeen beeld waarbij werkhouding, huiswerk
en dergelijke meegenomen worden. De uitslag van de eindtoets wordt niet meegenomen in het advies
omdat deze na de uiterlijke datum van het definitieve advies vallen.
Basisscholen moeten namelijk voor 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elk kind.
Dit ontvangt u middels een Onderwijskundig Rapport (OKR). Naar aanleiding van het OKR volgt er een
gesprek waarbij het advies toegelicht wordt. Dit gesprek vindt plaats met de leerkracht, de schoolleider,
de ouders en het kind. De basisschool stuurt het advies door naar de middelbare school die uw kind en u
hebben uitgekozen.
Niet eens met schooladvies
Bent u het niet eens met het schooladvies dat uw kind heeft gekregen, dan kunt u in gesprek gaan met
de leerkracht of directeur van de Steijaertschool. Als u er samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van
de klachtenregeling.
Schooladvies aanpassen na eindtoets
Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan zullen wij het schooladvies heroverwegen.
Het schooladvies kan naar boven aangepast worden in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast
schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan zijn dat de school die u in
eerste instantie had uitgezocht met uw kind, het nieuwe schooladvies niet aanbiedt of dat er geen plaats
meer is. U moet uw kind dan aanmelden bij een andere middelbare school.
Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan passen we het schooladvies niet aan.
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De zorg voor kwaliteit is
goed geregeld
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Zorgverbreding
Onze zorgverbreding is bedoeld voor kinderen die opvallen in hun ontwikkeling, op zowel cognitief als
sociaal-emotioneel gebied.
Om de kinderen op school optimaal te volgen, worden de kinderen regelmatig geobserveerd en getoetst.
Er wordt gebruikgemaakt van methodegebonden toetsen en van niet-methodegebonden (CITO) toetsen.
Door middel van het volg- en adviessysteem van de Kanjertraining observeren wij de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen en kunnen we dingen die opvallen signaleren.
Naar aanleiding van de resultaten en observaties wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat
beschreven welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en welke kinderen er extra uitdaging nodig
hebben.
Voor kinderen die een eigen leerlijn volgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin
persoonlijke doelen staan. Deze wordt twee keer per jaar met ouders besproken.

Leerlingvolgsysteem, observaties en toetsen
In het leerlingvolgsysteem worden er, zodra een kind op school komt, aantekeningen gemaakt
over de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele medische gegevens die relevant zijn voor de
schoolontwikkeling.
In groep 1 en 2 wordt dit aangevuld met allerlei observatiegegevens, aan de hand van de Parnassys
leerlijnen.
Vanaf groep 3 komen hier toetsgegevens bij. Het betreft de gegevens van methodegebonden toetsen en
gegevens van de niet-methodegebonden toetsen. Onder de methodegebonden toetsen vallen alle toetsen
die horen bij een methode van een vak. Onder de niet-methodegebonden toetsen verstaan wij de CITO
toetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, AVI (tekstlezen) en DMT (woordlijsten lezen). In groep 8
wordt er afgesloten met de IEP eindtoets.

Intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg aan de kinderen die opvallen op onze school. We
willen bereiken dat het onderwijs passend is voor elk kind en dat het kind een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling doormaakt op onze school.
Alle kinderen van een groep worden opgenomen in een groepsoverzicht. In dit overzicht wordt de
onderwijsbehoefte van elk kind vermeld op basis van gesprekken met ouders, hun resultaten en hun
werkhouding. In een groepsplan wordt vervolgens invulling gegeven aan de uitvoering van de individuele
aandacht voor ieder kind. De intern begeleider is hier nauw bij betrokken, zodat er op tijd gesignaleerd
wordt wanneer een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft.
Wanneer er sprake is van dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt er in gesprek gegaan met
ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Zij maken samen afspraken over de hulp die geboden wordt.
Er wordt ook regelmatig geëvalueerd of er voldoende vooruitgang geboekt wordt. Als blijkt dat met de
interne, extra hulp niet of onvoldoende vooruitgang geboekt is, kan externe specialistische hulp worden
ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Er wordt dan een onderzoeksverslag gemaakt. Op
basis van dit verslag kan een kind in aanmerking komen voor het verkrijgen van ambulante begeleiding
vanuit Morgenwijzer, het Samenwerkingsverband, de AED, OnderwijsAdvies en dergelijke.
Daarnaast maakt onze school deel uit van de kring Rijnwoude van het SWV Rijnstreek. Daarin werken
de scholen van Rijnwoude samen met specialisten op het gebied van hulpverlening aan kinderen op alle
noodzakelijke gebieden. Hiervoor wordt er samengewerkt met het CJG Hollands Midden.
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Passend onderwijs
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om te groeien, zich te
ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan
in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met het
ondersteuningsteam (OT) van Morgenwijzer, werken alle scholen binnen Morgenwijzer samen met andere
scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek
De meeste kinderen doen het prima op school. Ze ontwikkelen zich goed en leren zonder problemen.
Een op de vijf kinderen heeft meer begeleiding nodig om talenten te ontwikkelen of uitdagingen aan te
gaan. Voor deze kinderen is er meer ondersteuning nodig. Om deze ondersteuning te organiseren, heeft
iedere basisschool in de Rijnstreek een aanbod. Indien nodig wordt het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Rijnstreek betrokken om extra ondersteuning aan te kunnen bieden die passend zijn bij de
ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en
Nieuwkoop zijn 53 basisscholen aangesloten.
Passend Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en in afstemming op de behoefte van de leerlingen.
Binnen de regio Rijnstreek vinden we het belangrijk dat zo in de toekomst nog meer kinderen in hun eigen
wijk, dorp of binnen hun eigen (levensbeschouwelijke) gemeenschap naar school kunnen gaan. Om dit
mogelijk te maken wordt het aanbod voor leerlingen steeds verder ontwikkeld.
Oudersteunpunt
Op www.swvrijnstreek.nl ì is vanaf augustus 2022 het Oudersteunpunt te vinden. Het Oudersteunpunt is
er voor de ouders die vragen hebben. Ouders kunnen er onafhankelijk informatie vinden over het aanbod
van Passend Onderwijs in de regio en welke mogelijkheden er zijn. Verder geeft het Oudersteunpunt
begeleiding aan ouders die behoefte hebben extra informatie over Passend Onderwijs.
Zorgplicht
Binnen het Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke
aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder
vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding
te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van
uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens
op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school
binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in
samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke
plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.
Ondersteuningsvormen
Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft
om zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in de ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De
nadruk ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is, pakken we samen op. Er zijn verschillende manieren
om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken
wordt.
Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, werkt Morgenwijzer met verschillende schillen:
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Schil 1
Basisondersteuning van de school

Schil 2
Extra ondersteuning door Morgenwijzer ondersteuningsteam

Schil 3
Extra ondersteuning door externe partijen

1. De groene schil betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de
leerkrachten, aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten, IB-ers, dat ieder kind tot zijn
recht komt. Tot deze groene schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen
school en/of wijk.
2. Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de oranje
schil. Deze bestaat uit het Morgenwijzer Ondersteuningsteam, met bovenschoolse specialisten die bij
Morgenwijzer werken (orthopedagogen, kindercoaches, gedragsspecialist) met expertise op het gebied
van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie. Zij doen onderzoek en geven advies, denken mee in het proces
en/of bieden praktische hulp.
3. De paarse schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen
Morgenwijzer voorhanden en zal waar nodig worden ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, taalklas,
enzovoort).
Basisaanbod
Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra
middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat
handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een
onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof,
tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.
Ondersteuning vanuit de school
Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt
extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten
binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer. Het gaat om ondersteuning
waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een
ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of
extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind).
Ondersteuning met hulp van buiten de school
Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen.
Ook kan uw kind gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding
hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een
externe deskundige (bijv. vanuit Morgenwijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider).
Ondersteuningsgebieden
Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet
alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele
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ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie. Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk
van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren
wegen we allemaal mee om tot een passend aanbod te komen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in
het schoolondersteuningsprofiel.
Speciale lesplaatsen
Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte
het aanbod van de school overstijgt, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit
betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs
(SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.

B

Informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u op pagina 42
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Ouders en de school
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Ouderparticipatie
Wij vinden het als school belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schoolactiviteiten van de kinderen.
We hebben diverse vaste, maar ook spontane activiteiten gedurende het schooljaar. Via het Ouderportaal
wordt er in de periode van deze activiteiten een oproep gedaan of u wilt komen helpen. Uw hulp wordt
enorm gewaardeerd door het team.

Ouderraad
De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. Hierbij kan
gedacht worden aan het organiseren van sinterklaas, kerst en het schoolreisje. Maar ook bijvoorbeeld het
regelen van de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8.
De OR bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders en twee leerkrachten die één keer in de
zeven weken vergaderen. Er wordt niet vergaderd in december en ook niet in de vakanties.
Lijkt het je leuk om minimaal één jaar mee te draaien in de OR? Stuur dan een mailtje naar or.steijaert@
morgenwijzer.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
Omdat wij op school een duidelijke scheiding hebben tussen het budget voor het onderwijs en het budget
voor festiviteiten, beschikt de OR niet over eigen inkomsten om de festiviteiten te bekostigen. Daarom
wordt er jaarlijks aan alle ouders gevraagd of zij een vrijwillige bijdrage willen betalen waaruit de kosten
van de extra activiteiten bekostigd worden.
De hoogte van de vrijwillige bijdrage bedraagt €25,00 per kind. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de
schoolreis en/of het kamp. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten
van kinderen van deelname aan activiteiten.

Medezeggenschapsraad
Iedere school wordt vanuit de overheid verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Een
afvaardiging van zowel het team van de leerkrachten, als ouders van de kinderen, nemen zitting in de
raad. In ons geval zijn dat twee leerkrachten en twee ouders. De ouders worden via een open verkiezing,
eens in de drie jaar, gekozen.
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van de MR
vastgelegd.
De MR heeft een instemmingsbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het leerplan of
zorgplan, adviesbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het lesrooster of hoofdlijnen
financieel meerjarenbeleid.
Onze school maakt onderdeel uit van Morgenwijzer. Voor alle locaties is een afvaardiging van één persoon
van het team leerkrachten of één persoon namens de oudergeleding in de GMR (Gemeenschappelijke
Medenzeggenschapsraad) van Morgenwijzer. De MR-regelementen van alle scholen ressorterend onder
Morgenwijzer en het GMR-reglement vallen onder de statuten van morgenwijzer.

Rapporten, oudergesprekken en voorlichting
Aan het begin van het jaar houden we met alle ouder(s)/verzorger(s) afstemmingsgesprekken. Hierin
vertelt de ouder aan de leerkracht over het kind. Zo kunnen we samen ook direct afstemmen op de
onderwijsbehoeften van het kind.
Twee keer per jaar (in februari en juli) krijgen alle kinderen een rapport mee. In groep 1 en 2 wordt het
rapport weergeven met de leerlijnen uit Parnassys. In groep 3 en 4 staan er woordbeoordelingen op
het rapport. Vanaf groep 5 t/m 8 worden er cijfers gegeven. Let op: een rapportcijfer wordt altijd naar
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minimaal een 4 afgerond.
Na het eerste rapport vinden er 10-minuten gesprekken plaats. Na het tweede rapport zijn deze facultatief
of op aanvraag van de leerkracht.
In groep 7 en 8 wordt het 10-minuten gesprek vervangen voor een adviesgesprek.
Uiteraard staan wij altijd open om een extra gesprek in te plannen, mocht dit nodig zijn.
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Afspraken en regels
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In school
Een basisschool moet een veilig plek zijn om te leren en te werken. We hebben daarom als school gekozen
om een duidelijk veiligheidsbeleid op papier te zetten. Het doel van dit beleidsplan is het welzijn van
de kinderen te waarborgen. Hieronder treft u een aantal verkorte huisregels. Mocht u het uitgebreide
document willen inzien, deze ligt op school.
• We hebben respect voor elkaar, zowel voor klasgenoten, als voor leerkrachten en ouders;
• We hebben respect voor andermans spullen;
• We lopen rustig op de gangen en gebruiken een zachte stem;
• In de klas dragen we geen petjes.

Op het schoolplein
•
•
•
•
•
•
•

We fietsen niet op het plein;
Tijdens het buitenspelen blijven we op het plein, binnen de hekken;
De eigen juf of meester is tijdens de pauze altijd aanwezig op het plein;
We doen geen vecht-, schop- en duwspelletjes;
We spelen niet bij de fietsen;
We spelen met zachte ballen voetbal;
Honden mogen niet op het plein.

Sancties
Voor heel veel regels zal de sanctie zijn: Opnieuw doen, maar dan op de goede manier!
Het kan voorkomen dat kinderen zich na herhaling nog niet aan de huisregels houden. Dan wordt
dit aan de ouders van het kind gemeld. Tevens maakt de leerkracht een duidelijke afspraak met het
desbetreffende kind om het gedrag te verbeteren. Aan deze afspraak kunnen ook sancties worden
verbonden. Die afspraak en de desbetreffende sancties worden ook bij de ouders gemeld.
Met betrekking tot alle hierboven beschreven maatregelen, hebben de ouders het recht gebruik te maken
van de voor Morgenwijzer geldende klachtenregeling.

Met de fiets naar school
We stimuleren kinderen die dichtbij wonen om lopend naar school te komen om te voorkomen dat er
onnodig veel fietsen op het plein komen te staan. Dat zorgt namelijk voor een onoverzichtelijke situatie.
Kinderen die aan de rand van het dorp of zelfs buiten het dorp wonen, kunnen met de fiets naar school
komen.
Let op: op het voetpad achter het schoolplein mag niet worden gefietst!

Met auto naar school
Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij u om te parkeren bij het grote parkeerterrein bij het Anker.
Dit is 30 meter van school af, maar onze lopende en fietsende kinderen hebben daardoor een veel veiligere
aankomst bij school. Bovendien heeft de gemeente oversteekpunten op de verkeersdrempel aangegeven.

Mobieltje
De kinderen mogen op school geen mobiele telefoons gebruiken. In noodgevallen kunnen zij de telefoon
van school of de mobiel van de leerkracht gebruiken.
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Verjaardagen
• In groep 1 t/m 8 worden de verjaardagen in de ochtend gevierd rondom de kleine pauze. De jarigen
vanaf groep 3 mogen in de pauze naar alle leerkrachten.
• De jarige krijgt een grote verjaardagskaart. Op de achterkant van die kaart kan de jarige door alle
leerkrachten hun naam laten zetten.
• Wij adviseren een gezonde traktatie. Mocht u toch liever iets ongezonds trakteren let er dan op dat het
niet te veel is, zodat de kinderen ook nog ruimte hebben voor hun pauzehapje.

Pauzehapjes
• De kleine pauze vindt om 10.00 uur of 10.15 uur plaats.
• De kinderen nemen zelf iets te drinken mee, bij voorkeur in een drinkbeker. Let op: geen
koolzuurhoudende frisdrank.
• De kinderen nemen zelf iets te eten mee. Wij adviseren fruit, cracker of een verantwoorde koek. Er mag
geen chocolade of snoep als pauzehap mee.
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag is het voor alle groepen groente- en fruitdag. In die ochtenden
mogen kinderen alleen groente of fruit als pauzehapje mee!

Thuis ontbijten
Let er op dat u uw kind ’s ochtends goed laat ontbijten. Het is van zeer groot belang voor de concentratie,
motivatie en het algehele welzijn van het kind.

Uw contactgegevens
Wij stellen het op prijs als u uw contactgegevens in het ouderportaal wilt bijwerken op het moment dat uw
telefoonnummer of adres bijvoorbeeld verandert. Het is handig om actuele gegevens te hebben wanneer
het kind bijvoorbeeld ziek wordt.

Leerplicht
Volgens de wet op het basisonderwijs (1985) is een kind leerplichtig vanaf vijf jaar. De vierjarigen mogen
nog zonder toestemming van de directeur thuis blijven van school. Wij vragen ouders wel om hier op een
verstandige manier mee om te gaan. Het is in ieder geval belangrijk om de leerkracht op de hoogte te
brengen indien uw kind thuis blijft. Ook voor vijfjarigen kan een hele schoolweek nog te vermoeid zijn.
U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling, die inhoudt dat een vijfjarige – in overleg met de
school – ten hoogste 5 uur per week thuis gehouden mag worden.

Ziekmelding, verhindering of verlof
• Indien uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven via het Ouderportaal.
• Als uw kind niet mee kan doen met gym, vragen wij u dit te melden aan de leerkracht.
• Alleen in uitzonderlijke gevallen (en dan alleen nog met een werkgeversverklaring of medische
verklaring) geeft de directeur toestemming voor een vakantie buiten de vastgestelde vakantieregeling.
• Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of een huwelijksfeest, dient u minimaal vier weken
vooraf schriftelijk verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Het aanvraagformulier kunt u
bij de directeur vragen. U ontvangt een bevestiging, met daarin de toestemming of de afwijzing van het
verlof.
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Vervanging bij ziekte
Wanneer een leerkracht ziek is, geldt de volgende procedure:
• Voor een mogelijke invalkracht wordt een beroep gedaan op de invalpoule van het RTC;
• Mocht het RTC niet beschikken over invallers, dan wordt er intern naar een oplossing gezocht;
• Het kan voorkomen dat groepen worden gesplitst of samengevoegd;
• Bij langdurig ziekteverlof wordt bekeken of op andere scholen leerkrachten beschikbaar zijn;
• Als al deze opties geen resultaat opleveren, kan de directeur besluiten een groep naar huis te sturen.
Dit wordt via het ouderportaal aangekondigd en opvang moet gewaarborgd zijn.

Schorsing of verwijdering
Mochten er zich bepaalde situaties voordoen waarbij in onze ogen sprake zou moeten zijn van een
schorsing, dan wordt dit in overleg met betreffende ouders besproken.
In dergelijke gevallen zijn voordien met ouders schriftelijke afspraken gemaakt. Die behelzen de volgende
onderdelen:
• Welke hulp biedt de school om het kind te ondersteunen bij het oplossen van de getoonde
gedragsproblemen?
• Welke inspanningen gaat het kind doen om zijn gedrag te verbeteren?
• Welke inspanningen gaan de ouders doen om het gedrag van hun kind te verbeteren?
• Tevens wordt in het contract aangegeven dat vanaf de ondertekening van het contract, een stappenplan
wordt afgewerkt waarin staat aangegeven dat als geen verbetering optreedt een schorsing en mogelijk
– via het bestuur - een procedure tot verwijdering wordt gestart.
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Tussen- en buitenschoolse opvang
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Tussenschoolse opvang (TSO)
Op onze school is er de mogelijkheid om uw kind over te laten blijven van 12.00 t/m 13.00 uur. Al
jarenlang wordt hier door veel ouders zeer frequent gebruik van gemaakt. We werken hiervoor samen
met Junis Kinderopvang. Zij verzorgen de TSO voor een prijs van €2,70 per keer.
De TSO wordt verzorgd door pedagogische medewerkers van Junis en door een aantal ouders die hier
graag bij willen helpen, hetzij als vaste kracht, hetzij als reserve. Als het u zelf leuk lijkt om te helpen bij
de overblijf, neem dan contact op met Junis: 0172-424824.
In bijzondere situaties kan het zo zijn dat een pedagogisch medewerker van Junis contact met de ouders
opneemt. Het bericht wordt ook door de Junis medewerker aan de leerkracht doorgegeven.
Er zijn twee mogelijkheden voor TSO:
• Een contract met abonnement voor wanneer uw kind elke week op dezelfde dagen overblijft.
• Een contract voor incidentele opvang voor wanneer uw kind incidenteel overblijft. Bij incidentele
afname geeft u de gewenste dagen zelf vooraf aan Junis door via het Ouderportaal of de OuderApp.
Meer informatie vindt u in de folder van Junis over ‘Tussenschoolse opvang op de Steijaertschool’, welke
meegegeven wordt bij aanmelding en tevens op te vragen is bij de directeur.

De buitenschoolse opvang (BSO)
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar hebben we binnen onze dorpskern twee aanbieders, namelijk Junis
Kinderopvang en Partou. Zij bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang buiten
schooltijden. Activiteiten worden afgestemd met andere locaties en basisscholen in de buurt. Door
die samenwerking verloopt de overgang voor kinderen soepel en ontstaat er één doorgaande, veilige
omgeving om te spelen en te leren.
Medewerkers van bovengenoemde organisaties halen de kinderen bij school op om ze naar de BSO te
begeleiden.

B

Informatie over deze kinderopvang organisatie op pagina 44
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Medische zorg en veiligheid

Schoolarts
In groep 2 en groep 7 worden alle kinderen onderzocht door de schoolarts van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD). De GGD adviseert de school op het gebied van veiligheid, hygiëne en
gezondheid. De jeugdartsen- en verpleegkundigen besteden ook aandacht aan kinderen die extra zorg
nodig hebben of die meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Zij kunnen ouders eventueel apart
voorlichten over de groei en ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek.

Infectieziekte
Mocht uw kind een infectieziekte hebben zoals bijvoorbeeld waterpokken, dan is deze besmettelijk voor
andere kinderen. Het helpt als u de leerkracht van de infectieziekte op de hoogte brengt, zodat de andere
ouders ook geïnformeerd kunnen worden. Om te bepalen of kinderen al dan niet naar school mogen met
een bepaalde ziekte, hanteren wij de richtlijn zoals deze is vastgesteld door de GGD.

Medische aandoening en/of allergie
Wanneer er sprake is van een medische aandoening of allergie bij aanmelding van een kind, wordt dat bij
inschrijving aangegeven.
Mocht een kind op latere leeftijd een allergie of medische aandoening krijgen, geef dit dan door aan de
leerkracht. De leerkracht heeft een groepsmap waarin een overzicht zit van de kinderen die een medische
aandoening en/of allergie hebben. Daarin staat exact beschreven welke aandoening en/of allergie het
kind heeft, wat het kind wel en niet mag, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe we moeten handelen.
Een algemeen overzicht wordt tevens bewaard bij de IB-er en directeur. De oudercommissie en overblijf
worden op de hoogte gebracht na toestemming van de ouders.
Ouders zorgen er zelf voor dat er een afsluitbaar bakje voor het kind gevuld is met eten wat het kind wel
mag. Uit dit bakje kan gepakt worden op het moment dat er bijvoorbeeld een traktatie uitgedeeld wordt
waar het kind allergisch voor is.

Hoofdluis
Na iedere schoolvakantie controleren ‘de luizenmoeders’ alle kinderen van onze school op hoofdluis. Als bij
een of meer kinderen luis geconstateerd wordt, meldt de controleur dit aan de betreffende leerkracht. De
leerkracht neemt vervolgens met de betreffende ouders contact op om hen maatregelen ter bestrijding te
laten nemen.
Stappenplan luizen bestrijden:
		 1. Blijven kammen. Dit is de meest effectieve manier om hoofdluis en neten te bestrijden.
		
2. Het haar behandelen met een goed middel (verkrijgbaar bij de drogist).
		
3. Kleding, knuffels en dergelijke wassen (daarna niet in de droger!).
		
4. Uw kind enkele weken blijven controleren.

Ontruimingsoefeningen
Enkele leerkrachten hebben een opleiding gevolgd tot bedrijfshulpverlener (BHV). Om kinderen te laten
oefenen zo snel mogelijk het pand te verlaten, wordt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening
georganiseerd.

Ongevallenverzekering
De Steijaertschool heeft de kinderen van de school collectief verzekerd tegen ongevallen tijdens schooluren
en bij aankomst en vertrek. Acht u dit onvoldoende, dan kunt u zelf aanvullend voor uw kind een
zogenaamde 24-uursverzekering afsluiten.
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Veilig vervoer
De volgende regels voor het vervoeren van kinderen gelden:
• Als de kinderen met auto’s of bussen vervoerd worden, is een gordel voor iedere passagier en een
inzittendenverzekering verplicht;
• Ouders die rijden moeten in het bezit zijn van een gekeurde auto en een geldig rijbewijs;
• Bij het fietsen naar een bestemming worden opvallend gekleurde hesjes gedragen en zal er voldoende
begeleiding meefietsen.
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Inschrijving en plaatsing
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Vierjarigen
Indien u besluit uw kind bij de Steijaertschool aan te melden, kunt u uw kind aanmelden met het
aanmeldformulier. Dit kunt u downloaden van onze website of bij school bij ons aanvragen. U ontvangt
van de aanmelding een bevestiging. Dit kan voor of nadat u een intakegesprek met de schoolleider heeft
gehad. Na de aanmelding beoordeelt de schoolleider of we aan de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen
voldoen en ontvangt u een inschrijfpakketje of wordt u uitgenodigd voor een vervolggesprek.
Als uw kind is ingeschreven en u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, wordt er 8 weken
voor de vierde verjaardag van uw kind door de leerkracht contact met u opgenomen over de data van de
wenmomenten. We plannen maximaal zes dagdelen waarop uw kind kan komen wennen.
De inschrijfdatum voor 4-jarigen is hun verjaardag. De eerste werkdag volgend op hun verjaardag mogen
ze dan in principe voor het eerst naar school. Indien anders wenselijk is, maken we hier samen afspraken
over.
NB: Verwacht wordt dat kinderen die starten op de basisschool zindelijk zijn. Mocht dat bij uw kind niet het
geval zijn, dan maken we afspraken over hoe we hiermee omgaan.

Plaatsing
De kinderen die voor het eerst naar school komen (groep 1), worden evenredig over de groepen 1/2 verdeeld. We streven ernaar de groepen 1/2 ongeveer even groot te houden. We houden rekening met het
aantal jongens en meisjes in de groep.
Na groep 2 worden vaste groepen gevormd, waarin zij bij voorkeur hun hele schoolcarrière op de Steijaertschool gezamenlijk doorlopen. Het kan voorkomen dat we een groep moeten splitsen of samenvoegen.

Wisselen van school
Aanname van kinderen die van een andere basisschool komen, gebeurt na advies van de school van
herkomst in overleg met de ouders en wederzijdse goedkeuring van de directeuren. De school van
herkomst verstrekt een onderwijskundig rapport.
Deze procedure geldt andersom natuurlijk ook. Indien uw kind de Steijaertschool verlaat, moet de
directeur ongeveer vier weken voor vertrek schriftelijk (via de mail) worden ingelicht. De leerkracht stelt
dan een onderwijskundig rapport op, waarvan er aan ouders één exemplaar wordt meegegeven om aan de
nieuwe school te overhandigen.

Afscheid van de Steijaertschool
In de maand januari worden op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd.
U kunt deze samen met uw kind bezoeken om tot een keuze te komen. U kunt vervolgens uw keuze voor
een bepaalde school kenbaar maken aan de leerkracht van groep 8. De Steijaertschool zorgt ervoor dat
het inschrijfformulier, het resultaat van de CITO-entreetoets en een digitaal overdrachtsdossier (DOD) naar
de gekozen school voor voortgezet onderwijs worden gestuurd.
U hoeft uw kind dus niet zelf aan te melden bij een school voor voortgezet onderwijs. Na de aanmelding
verzorgt de leerkracht een mogelijke overdracht aan de coördinatoren van de betreffende school. Alles is
dan geregeld om na de vakantie een goede, gloednieuwe start te maken.
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Bijlagen
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Schooltijden
Wij hanteren een 10 minuten inloop. Dit betekent dat de kinderen ’s ochtends vanaf 8.20 uur binnen
mogen komen en vanaf 12.50 uur in de middag.
Groep 1 t/m 3 gebruikt de achterdeur.
Groep 4 t/m 8 gebruikt de voordeur.
Dag

Ochtend

Middag

Maandag

8.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Dinsdag

8.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

vrij

Donderdag

8.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Groepsindeling leerkrachten
Groep 1/2 Vlinders
Groep 1/2 Bijtjes

Groep 7/8

juf Yentl (ma t/m vr)
juf Denise (wo, do, vr)
juf Ina (ma, di)
juf Naomi (ma, di, wo, do)
juf Susan (vr)
juf Aysegül (ma t/m vr)
meester Robert (ma, di, do, vr)
juf José (wo)
meester Vincent (ma t/m vr)

Ondersteunende leerkracht:

juf Jolanda

Onderwijsassistent:

meester Mike

Groep 3
Groep 4/5
Groep 6

Schoolbibliotheek
Op maandagmiddag is de schoolbibliotheek van 13.00 – 14.30 uur open.
De boeken voor groep 1 t/m 3 mogen mee naar huis genomen worden om thuis (voor)gelezen te worden.
De geleende boeken kunnen op maandagochtend weer ingeleverd worden.

Gymrooster
Tijden
08.30 –
09.15 –
10.15 –
11.00 –
13.00 –

Woensdag
09.15
Groep 3
10.00
Groep 4/5
11.00
Groep 6
11.45
Groep 7/8
13.45		

Vrijdag
Groep 7/8
Groep 6
Groep 4/5
Groep 3
Groep 1/2 (wisselend om de week)

Gymkleding
Voor groep 1/2 geldt dat zij standaard een paar gymschoenen in hun kluisje moeten hebben. De
gymschoenen moeten zij zelfstandig aan kunnen trekken.
Voor groep 3 t/m 8 geldt dat er gymkleding en gymschoenen meegenomen moeten worden. De
gymkleding bestaat uit een shirtje en een broekje. De gymschoenen moeten lichte zolen hebben.
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Management en ondersteunend personeel
Judith van Opstal		
José Lagendijk		
Jolanda Balvert		
Mike Snijders		
Arjan Ouwendijk		
Mawiesja Laeven		

Directeur
Intern begeleider
Ondersteunende leerkracht
Onderwijsassistent
Gymleerkracht
Conciërge

Samenstelling MR
Ouders
Ilka Ruis
Vincent Giesbert

Leerkrachten
Robert Schutte
Jolanda Balvert

Uitstroomgegevens groep 8
De afgelopen 4 schooljaren vertrokken onze groep 8 leerlingen naar de volgende scholen voor voortgezet
onderwijs:

Juli 2019, 22 leerlingen

Juli 2020, 24 leerlingen

VMBO BL/LWOO
VMBO KL
VMBO-KL/TL
VMBO-TL
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

VMBO BL/LWOO
VMBO KL
VMBO-KL/TL
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

1
4
1
1
4
6
3
2

leerling
leerlingen
leerling
leerling
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

2
4
6
1
7
2
2

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

Juli 2021, 20 leerlingen

Juli 2022, 19 leerlingen

VMBO B/KL
VMBO KL
VMBO KL/TL
VMBO TL
VMBO -TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

PROO:
VMBO BASIS/LWOO:
VMBO BASIS/KADER:
VMBO KADER:
VMBO T:
VMBO T/ HAVO:
HAVO/VWO:
VWO:
Taalklas:

1
1
4
4
2
3
3
2

leerling
leerling
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

1
4
2
1
4
3
1
2
1

leerling
leerlingen
leerlingen
leerling
leerlingen
leerlingen
leerling
leerlingen
leerling

Resultaten eindtoetsen
Op de Steijarteschool gebruiken we de IEP Eindtoets. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden
lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft
informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst en een advies voor het voortgezet
onderwijs.
De afgelopen jaren haalden wij de volgende gemiddelde scores:
Jaar
2019
2020
2021
2022

Gemiddelde standaardscore IEP eindtoets		
IEP eindtoets
83
(boven gemiddeld)
IEP eindtoets
is in verband met corona komen te vervallen
IEP eindtoets
81
(boven gemiddeld)
IEP eindtoets
??
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Vakantierooster
Herfstvakantie

24 oktober t/m
28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m

Meivakantie

Zomervakantie

t/m 6 januari 2023

3 maart 2023
24 april t/m
5 mei 2023

Pasen (+ goede vrijdag)

7 t/m 10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

10 juli t/m
18 augustus 2023

Overige vrije dagen:
Vrijdagmiddag Kerst

23 december 2022
(alle groepen ‘s middags vrij)

Vrijdagmiddag Zomer

7 juli 2023
(alle groepen ‘s middags vrij)

Studiedagen

Vrijdag 30-09-2022
Maandag 03-10-2022
Vrijdag 24-02-2023
Donderdag 06-04-2023
Dinsdag 30-05-2023
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(valt in de meivakantie)

Schoolondersteuningsprofiel

		
De Steijaertschool situeert zichzelf als een smalle zorgschool. De school heeft betrokken leerkrachten
in dienst die aandacht en zorg hebben voor het welbevinden van het kind en werkt binnen de groep met
groepsoverzichten en groepsplannen. Op school heeft het team een goed contact met de ouders. Aan het
begin van het schooljaar wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Het team ziet nog kansen in het
verder ontwikkelen en implementeren van het handelingsgericht werken en het in een vroeger stadium
signaleren/begrijpen wat kinderen van de leerkracht vragen.
De school werkt met dyslectische kinderen volgens het dyslexieprotocol, afgestemd op wat het kind
nodig heeft. Voor de begaafde leerling wil de school (samen met meerdere Morgenwijzer scholen) een
structurele aanpak ontwikkelen. Door de hele school wordt Kanjertraining gegeven.
De Steijaertschool voldoet in ruime mate aan de basisondersteuning (basiszorg) zoals aangegeven in
de criteria van de onderwijsinspectie. Door de toetsgegevens te analyseren en gebruik te maken van
trendanalyses wil de school de opbrengsten verhogen, minimaal tot het niveau dat op grond van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De Steijaertschool heeft naast de IB-er nog geen andere
specialismen op school. Er is een orthopedagoog binnen Morgenwijzer aanwezig.
Het daadwerkelijk handelingsgericht werken en afstemmen van handelen als leerkracht op
onderwijsbehoeften van leerlingen blijft in de praktijk veel inzicht en kansen opleveren. De school
beoordeelt zichzelf in principe met een voldoende maar wil het handelingsgericht werken nog verder
ontwikkelen en implementeren. Zo wil men nog meer samenwerken met de kinderen, hen betrekken bij
de analyse en samen doelen stellen.
Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart de Steijaertschool nog
niet. Het MT heeft wel grenzen aangegeven. Toch heeft het team voor alle domeinen een aantal punten
omschreven, waarbij zij vooral grenzen benoemt als de groep niet meer in balans is, als de leerling zich
structureel niet ‘welbevind’, andere kinderen of de leerkracht zich niet meer ‘welbevinden’ of de veiligheid
in het geding is.
Bovenstaande teksten zijn de conclusies uit ons schoolondersteuningsprofiel, waarvan de gehele tekst op
aanvraag bij de schoolleider verkrijgbaar is.
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen
specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd
en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ì
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken
of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies
krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen
van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen van
de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van
een zorgteam van school.
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij
alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten die daar extra geld
voor geven.
Cursussen - www.cjgcursus.nl ì
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg
onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan
op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin
een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u
te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een
weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin - www.cjghm.nl ì
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin
in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een
cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze
adressen en openingstijden ook op de website en zijn we te volgen via Facebook of LinkedIn.
Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan
088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website.
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Buitenschoolse opvang
• Bij Junis
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Junis Kinderopvang verschillende vormen van buitenschoolse opvang
(BSO) in de regio Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer.
BSO is kinderopvang buiten schooltijden.
Van alles te doen!
De meest bekende vorm van BSO is de kinderopvang na schooltijd en in de vakanties. Kinderen zijn vrij en
moeten zich ook vrij kunnen bewegen en voelen na schooltijd. Iedere BSO-locatie bij Junis is zo ingericht
dat kinderen ook daadwerkelijk de ruimte hebben om lekker te kunnen ‘chillen’ of vrij te spelen. Daarnaast
is er op elke locatie een gevarieerd activiteitenprogramma waarbij we bijvoorbeeld koken, knutselen,
sporten of een activiteit doen die de kinderen bedacht hebben.
Activiteiten worden afgestemd met andere locaties en basisscholen in de buurt. Door die samenwerking
verloopt de overgang voor kinderen soepel en ontstaat er één doorgaande, veilige omgeving om te spelen
en te leren.
Vakantieopvang
Schoolvakanties zijn voor de kinderen altijd heel leuk, maar ouders kunnen niet altijd even
makkelijk verlof opnemen. Dan is vakantieopvang een welkome oplossing. Kinderen van 4 tot 13
jaar zijn gedurende de schoolvakanties van harte welkom om mee te doen aan ons gevarieerde
activiteitenprogramma.
Ontbijtclub
BSO vóór schooltijd heet bij Junis de Ontbijtclub. Kinderen kunnen voordat de school begint gezellig met
elkaar ontbijten. Daarna beginnen zij ontspannen aan de schooldag.
Meer informatie en contactgegevens via de website van Junis ì

• Bij Partou
Wat is er fijner voor je kind dan na een drukke schooldag relaxen met leeftijdsgenoten? Dat is precies wat
je kind kan doen bij onze bso. Lol maken en ontspannen staat voorop. Je kind mag zelf kiezen waar het
zin in heeft. Buiten spelen, een spannend spel doen, een toffe workshop volgen of even rustig lezen. We
hebben regelmatig uitjes en mooie projecten dankzij samenwerkingen met onder meer Staatsbosbeheer
en UNICEF.
Vakantieopvang
Joepie, het is vakantie! Op onze vakantie-bso vieren we dat het vakantietijd is. We maken uitstapjes naar
een park, een museum of kinderboerderij. Of we houden een LEGO challenge, een workshop capoeira,
djembé of zorbballen. Soms gaan we survivallen of zeilen. Zo ontdekt je kind elke vakantie weer iets
nieuws. En hoe uitgebreid ons vakantieprogramma ook is. Je kind beslist altijd zelf wat het wil doen. Zo
weet je zeker dat je hem of haar met een grote glimlach weer ophaalt van onze vakantie-bso.
Meer informatie en contactgegevens via de website van Partou ì
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Adressen
Adres school

College van Bestuur Morgenwijzer
Daniëlla van den Beemt
Postbus 290, 2400 AG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 501119
www.morgenwijzer.nl

Contact/vertrouwenspersoon de Steijeart
Susan Romijn
susanromijn@morgenwijzer.nl

Vertrouwensinspecteur
Tijdens kantooruren bereikbaar op
0900 1113111

CJG Rijnwoude
Dorpstraat 47, 2391 BB Hazerswoude-Dorp
088 - 254 23 84

Externe vertrouwenspersoon
GGD Hollands Midden
E-mail externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
088 308 33 42

Openbare Basisschool “J.P.F. Steijaertschool”
J. Haydnlaan 1, 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon: (071) 3412742
www.steijaertschool.nl
E-mail: directie@steijaertschool.nl
Schoolleider: Judith van Opstal

CJG Stadhuis
Stadhuisplein 7, 2405 SH Alphen aan den Rijn
088 - 254 23 84
cjgalphenaandenrijn.nl

Klachtencommissie
www.onderwijsgeschillen.nl
T 030 - 280 9590

GGD Hollands Midden
www.ggdhm.nl
088 308 30 00

Overblijf
Joeri
06-19302441

Inspectie Basisonderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

Medezeggenschapsraad
Mail: mr@steijaertschool.nl

Leerplichtambtenaar
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
via 14 0172, optie 2
Mail: leerplicht@alphenaandenrijn.nl

Oudercommissie
Mail: oc@steijaertschool.nl
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Morgenwijzer procedures
Klachtenregeling op school
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de school. Vaak
worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat
iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling
vastgesteld binnen Morgenwijzer. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze
website ì. Iemand die een klacht heeft kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de medewerker zelf,
leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht neergelegd worden bij de schoolleiding. Als er geen
oplossing gevonden wordt op schoolniveau dan kan de klacht ingediend worden bij het college van bestuur
van Morgenwijzer. Hiervoor dient u een klachtenformulier in te vullen, welke u kunt opvragen via het
secretariaat van Morgenwijzer.
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als
personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.
Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene
waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te
lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:
Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg
met de klager en het schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen
dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor
mediation of de formele klachtprocedure.
Mediation
Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan
wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele
procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot
een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden. Zie voor meer informatie: mediation bij de LKC ì
Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan
aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en
het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe
vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
Contactgegevens
GGD, externe vertrouwenspersoon voor ouders, leerlingen en interne contactpersonen
GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
Telefoon: 088 - 308 33 42
E-mail: 		externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl ì
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Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 95 90
E-mail:		info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl ì

Informatie aan ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het
uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met de wettelijke status
en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten wij die verschillende situaties nader toe.
• Gehuwde/samenwonende ouders
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is
de situatie eenduidig: zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
• Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind
Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar die wel gezamenlijk het gezag over hun
kind hebben, hebben allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun
kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun contactgegevens doorgeven aan de directeur. Aan
beide ouders wordt dezelfde informatie gegeven. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken
aan derden bespreken wij altijd met beide ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de
informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met de directeur van de school.
• Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De
betreffende ouder moet daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij bovendien het kind
hebben erkend. Deze ouders worden niet over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken,
zoals schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school.
Indien het belang van het kind strijdig is met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht.
Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt dat informatieverstrekking aan een ouder
schadelijk kan zijn voor het kind.

Sponsoring
Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen
middels sponsoring. Daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden verbonden om belangenverstrengeling te
voorkomen:
• sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs,
de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
• sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school daaraan stelt;
• sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen niet aanzetten tot ongezonde of
gevaarlijke activiteiten;
• sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld zijn om ouders te stimuleren producten of
diensten af te nemen van de sponsor;
• de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
NB Morgenwijzer heeft de ANBI status.
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Privacy en leerlinggegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van
Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het volledige reglement is
te lezen op onze website www.morgenwijzer.nl ì
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij
de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens
over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma
is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer die de gegevens
strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van
de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij het secretariaat.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen
uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media
door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar
maken via de geijkte kanalen.
Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar
maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen
een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat
niet lukt krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris
Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.
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OBS de Steijaertschool
Joseph Haydnlaan 1
2394 GJ Hazerswoude Rijndijk
Tel.: 071-3412742
E-mail: directie@steijaertschool.nl
www.steijaertschool.nl
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