
GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2016 - 2017 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Unit 1 
Basisgroep 1 
 

Juf Divera Juf Divera Juf Divera Juf Divera Juf Anne Marie 

Unit 1 
Basisgroep 2 
 

Juf Mirthe 
 

Juf Mirthe Juf Mirthe Juf Mirthe Juf Mirthe 
 

Unit 1 
Extra ondersteuning 
 

Juf Hanneke 
 

Juf Hanneke 
(LIO stagiaire) 

 Juf Wil Juf Wil 

Unit 2 
Basisgroep 1 
 

Meester Filemon 
 

Juf Annemarie 
 

Juf Annemarie 
 

Meester Filemon Meester Filemon 
 

Unit 2 
Basisgroep 2 
 

Juf Hester Juf Hester Juf Hester Juf Hester Juf Hester 

Unit 2 
Basisgroep 3 
 

Meester Gerard Meester Gerard  Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard 

IB 
 
 

 Juf Hanneke Juf Hanneke 
 

  

Directie 
 
 

Meester Eelco Meester Eelco Meester Eelco Meester Eelco Meester Eelco 

Gym 
 
 

  Meester Maarten   

Administratie 
 
 

Juf Eveline     

Conciërge taken 
 
 

Juf Jolanda     

 

Juffrouw Hanneke is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. 
  
Juffrouw Hester en meester Gerard hebben een aantal verlofdagen.  
Op deze dagen worden zij vervangen door één van de andere leerkrachten. 
 
 
 



OUDERBIJDRAGE EN OVERBLIJFBIJDRAGE 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een door het bestuur van de Unicoz vastgestelde vrijwillige bijdrage. Dit 
betekent dat de toelating van uw kind(eren) niet is gekoppeld aan de bereidheid van de ouder(s)  
om de ouderbijdrage te betalen.  
  
Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 30,- per schooljaar.  
 
Uit de ouderbijdrage worden allerlei zaken betaald die niet uit gemeentelijke of rijksvergoedingen 
bekostigd kunnen worden. U moet hierbij denken aan feestdagen, sportevenementen, afscheids-
avonden, excursies naar musea etc.  
  
Hoewel de bijdrage vrijwillig is, gaan wij er vanuit dat alle ouders willen bijdragen aan een leuke 
schooltijd voor hun kinderen. Hiervoor is de ouderbijdrage van groot belang. Indien u de ouderbij-
drage niet voldoet, kan tot uitsluiting van activiteiten worden overgegaan. 
 
 
Overblijfbijdrage 
Op IKC Stella Nova wordt gewerkt volgens een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op 
school lunchen. 
  
Aan het begin van het schooljaar wordt hiervoor aan alle ouders / verzorgers per leerling een kleine 
bijdrage gevraagd in de kosten van het overblijven.  
  
Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 30,- per schooljaar. 
  
De bijdrage wordt o.a. besteed aan de aanschaf van overblijfmateriaal zoals binnen- en buiten-
speelgoed. 
  
Aan het begin van het schooljaar krijgt u meer informatie over het voldoen van de ouder- en 
overblijfbijdrage door middel van een brief. Betaling in termijnen is te allen tijde mogelijk! 
 
  
 
 



ONTWIKKELPLANNEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 - 2017 
 
Onderwijs en identiteit 

Aan het einde van schooljaar 2016 – 2017: 

 hebben alle leerkrachten actief deelgenomen aan het ontwikkelen van het onderwijsconcept op IKC Stella Nova en zal 
er met elkaar een evaluatie (juni 2017) over de vernieuwingen binnen het onderwijs plaatsgevonden hebben. 
U moet hierbij denken aan: 
-   Het werken met portfolio’s in Unit 1 en 2 en het voeren van ontwikkelgesprekken. 
-   Ontwikkeling op het gebied van het geven van instructie en het toetsen van leerlingen op niveau. 
-   Het verrijken van het leeraanbod voor de leerlingen (divers en betekenisvol). 
-   Het werken met KiVa (methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling). 

 is er een start gemaakt met het opzetten van een structureel aanbod voor begaafde leerlingen. 

 wordt er een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. 

 is er een start gemaakt met het geven van thematisch rekenonderwijs in de groepen 3 en 6. 

 is er een start gemaakt met het creëren van een aanbod op het gebied van mediawijsheid. 

 zijn de personeelsleden op de hoogte gehouden van de onderwijsontwikkelingen binnen de Unicoz. 

 heeft IKC Stella Nova zich verder ontwikkeld op het gebied van ICT. Er wordt in elke unit gebruik gemaakt van laptops 
en tablets met daarop goede software programma’s waarmee de kinderen zich binnen allerlei vakgebieden kunnen 
ontwikkelen. 

 
Kwaliteit 

Aan het einde van schooljaar 2016 – 2017: 

 zijn de opbrengsten geborgd, wordt er vanuit een gedeelde visie doordacht opbrengstgericht onderwijs gegeven en 
wordt er gewerkt volgens ons onderwijsconcept gewerkt met instructiemomenten op niveau, groepsoverzichten en 
datamuren. 

 is er een jaar gewerkt volgens het meerjarenplan uit het Scholondernemingsplan 2016 - 2020. Dit plan is gericht op 
het optimaliseren van kwalitatief goed Passend Onderwijs met een divers leeraanbod in een rijke betekenisvolle 
leeromgeving, het werken met portfolio’s in Unit 1 en 2 en het optimaliseren van de organisatie van IKC Stella Nova. 

 is de kwaliteit van het onderwijs op gewenst niveau gebleven. Unit 1 en 2 hebben zich ontwikkeld op het gebied van 
het werken met portfolio’s (betekenisvol leren).  

 wordt in alle groepen getoetst m.b.v. de nieuwste CITO toetsen (voor zover deze door CITO ontwikkeld en uitgegeven 
zijn). De resultaten zijn ingevoerd in het LOVS en worden door het team geanalyseerd en geëvalueerd om de kwaliteit 
van het onderwijs te borgen en eventueel te verbeteren a.d.h.v. korte termijn monitoring. 

 wordt er gewerkt vanuit diverse beleidsplannen (o.a. SOP 2016 - 2020 (missie / visie), het (bovenschools) (school-) 
ondersteuningsplan, organisatiestructuur, pestprotocol, ontruimingsplan, etc.). 

 is er door de directie actie ondernomen n.a.v. het in januari 2017 afgenomen tevredenheidonderzoek. 

 is het onderwijsleeraanbod in Unit 1 en 2 verrijkt. 

 is er (indien nodig) een aantal kinderen die een dyslexieverklaring verkregen heeft. 
 

 
Personeel 

Aan het einde van schooljaar 2016 – 2017: 

 hebben alle leerkrachten zich geschoold in het werken met KiVa (methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling). 

 hebben alle medewerkers van IKC Stella Nova onderwijs hun kennis en vaardigheden onderhouden d.m.v. het volgen 
van diverse studie(mid)dagen. Dit wordt getoetst door het houden van een eindgesprek gedurende het schooljaar. 

 hebben alle personeelsleden een resultaatgesprek gehad. 

 is een aantal stagiaires begeleid door de leerkrachten en de werkplekcoaches van IKC Stella Nova. 

 hebben de BHV-ers hun kennis en vaardigheden onderhouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADRESSEN 

  

UNICOZ onderwijsgroep    Bredewater 4     
       2715 CA Zoetermeer   
      T 079-3208830  
      W www.unicoz.nl 
 

Uniek Christelijk en Katholiek onderwijs van hoge kwaliteit in alle wijken van Zoetermeer. 
  
Dhr. E.C. Janssen    T 079-3169184  
Directeur Stella Nova onderwijs  E info@ikcstellanova.nl 
       
  
Mevr. A. Bekooij    T 079-3169184 
Manager Stella Nova opvang   E info@ikcstellanova.nl   
       
 

Jeugdtandverzorging     Denemarkenlaan 2   
        2711 EL Zoetermeer 
      T 079-3422877 
      W www.jtv-zoetermeer.nl 
  
  
Schoolmaatschappelijk werk    Judith van der Hoeven    

Contact: via Intern Begeleider 
      
Vertrouwenspersonen    Hanneke Vijfvinkel (leerkracht) 
      E hanneke.vijfvinkel@ikcstellanova.unicoz.nl 
        

Patricia Kuijer (ouder; moeder van Mijke) 
      E dekuijertjes@casema.nl  

mailto:hanneke.vijfvinkel@ikcstellanova.unicoz.nl
mailto:dekuijertjes@casema.nl


VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR / BIJZONDERE DAGEN 2016 – 2017 
  
Herfstvakantie 
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 
Kerstvakantie  
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 
Pasen  
vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017 
Meivakantie  
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017 
Hemelvaart 
donderdag 25 mei 2017 
Pinksteren  
maandag 5 juni 2017 
Zomervakantie  
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 
 

Informatieavonden voor de ouders: 
Dinsdag 6 september 2016  19.00 – 19.45 uur Informatieavond Unit 2  
     19.45 – 20.30 uur Informatieavond Unit 1 
 

Dinsdag 8 november 2016  19.00 uur  Informatieavond V.O. (ouders groep 8) 
 

Studiedagen: 
Maandag 3 oktober 2016  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Woensdag 2 november 2016  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Maandag 5 december 2016  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Vrijdag 24 februari 2017  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Donderdag 13 april 2017  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Woensdag 24 mei 2017  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
Woensdag 21 juni 2017  09.00 – 16.00 uur Groep 1 t/m 8 de hele dag vrij 
  

Portfolio’s: 
Donderdag 17 november 2016 Portfolio 1 
Donderdag 23 maart 2017  Portfolio 2 
Donderdag 29 juni 2017  Portfolio 3 
  

Bijzondere data: 
Woensdag 14 september 2016  Sportdag (verschoven van vorig schooljaar) 
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober 2016 Kamp groep 8 
Dinsdag 15 november 2016   Afname NIO groep 8 
Vrijdag 2 december 2016   Sinterklaas; alle leerlingen vrij om 12.00 uur 
Donderdag 22 december 2016  Kerstontbijt 
Vrijdag 23 december 2016   Kerstviering; alle leerlingen vrij om 12.00 uur 
Donderdag 23 februari 2017   Bovenbouwfeest (groep 6 t/m 8) 
Woensdag 12 april 2017   Paasviering 
Woensdag 19 april 2017    Sportdag 
Donderdag 20 april 2017   Culturele dag (dit jaar schoolreisje) 
Vrijdag 21 april 2017    Koningsdag + meester- en juffendag 
Vrijdag 7 juli 2017    Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij! 



BUITENGEWOON VERLOF / EXTRA VAKANTIE 
  

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof of extra vrije dagen, kan de directie alleen toe-
stemming geven als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Die omstandigheden worden 
genoemd in de wet op het basisonderwijs. U kunt bij de directie om een aanvraagformulier vragen. 
Het aanvragen van buitengewoon verlof moet voor leerlingen van 5 jaar en ouder. 
  
Alleen bij gewichtige omstandigheden geeft de directie toestemming. Dit zijn bijvoorbeeld wettelijke 
verplichtingen, een verhuizing, huwelijk, jubileum of het overlijden van een familielid.  
  
Een extra vakantie is geen gewichtige omstandigheid! 
  
In bepaalde gevallen wordt een vakantie op een ander moment toegestaan, bijvoorbeeld wanneer 
de aard van uw beroep geen vakantie toestaat tijdens de schoolvakanties.  
  
De vakantie mag niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en niet 
langer duren dan 10 schooldagen. U kunt van deze regeling maar één keer per jaar gebruik maken.  
  
Verlof buiten de schoolvakanties om moet zes weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd 
bij de directie. In bepaalde gevallen dient een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd of een 
verklaring van een arts, waar de dringende noodzaak uit blijkt.  
  
Voor niet in de leerplichtwet genoemde redenen kan geen verlof worden verleend.  
  
Wanneer er sprake is van vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging, dan 
moet u dit verzoek minstens twee dagen van te voren richten aan de directie. 



SCHOOLTIJDEN 
 

Unit 1   maandag      08.30 – 14.45 uur 
(Groep 1 / 2 / 3)  dinsdag     08.30 – 14.45 uur 
   woensdag      08.30 – 12.15 uur 
   donderdag     08.30 – 14.45 uur 
   vrijdag      08.30 – 12.00 uur 
 
Unit 2   maandag      08.30 – 14.45 uur 
(Groep 4)   dinsdag     08.30 – 14.45 uur 
   woensdag      08.30 – 12.15 uur 
   donderdag     08.30 – 14.45 uur 
   vrijdag      08.30 – 12.00 uur 
 
Unit 2   maandag      08.30 – 14.45 uur 
(Groep 5 / 6 / 7 / 8) dinsdag     08.30 – 14.45 uur 

woensdag      08.30 – 12.15 uur 
   donderdag     08.30 – 14.45 uur 
   vrijdag      08.30 – 14.45 uur 
 
Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en komen de ouders / verzorgers en de leerlingen de school 
binnen en gaan zij naar de units. De ouders / verzorgers verlaten daarna zo spoedig mogelijk de 
school, zodat de leerkrachten op tijd met de lessen kunnen beginnen. Wij willen graag om 8.30 uur 
starten met de les. 
 
Bij het ophalen van de kinderen vragen wij u dringend buiten op de kinderen te wachten. Nadat de 
kinderen de school hebben verlaten, kunt u de werkjes van de kinderen in het lokaal bekijken en / of 
de leerkracht spreken. 
 
Breng uw kind(eren) bij voorkeur lopend of met de fiets naar school.  



GYMNASTIEKROOSTER 
  

 

Woensdag 

Toestelles, gegeven door de vakleerkracht M. Boersma. 

  8.30 -   9.15 uur                     Groep 6 

  9.15 - 10.00 uur                     Groep 7/8 

10.00 - 10.45 uur                     Groep 5 

10.45 - 11.30 uur                     Groep 4 

11.30 - 12.15 uur                     Groep 3 

 
De groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal in ons eigen schoolgebouw. 
 
De vakleerkracht geeft de gymnastiekles in de gymzaal naast de school.  
 
Alle leerlingen dienen mee te nemen voor de gymles: een gympak of een gymbroek met een shirt.  
 
De leerlingen dragen gymschoenen, die ze niet buiten de gymzaal mogen gebruiken.  
 

 

 



MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN OUDERRAAD  

Medezeggenschapsraad 

De wet op de medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel 
op school. In de medezeggenschapsraad overleggen ouders en leerkrachten met elkaar over 
zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de school. De medezeggenschaps- 
raad heeft bijvoorbeeld inspraak in de uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs op 
school en de wijze waarop daar inhoud aan wordt gegeven. 

  

Leden MR 

Voorzitter  Hester Tolman   leerkracht 

Secretaris  Arina Pouwels   ouder 

Overige leden Stephan Pelle   ouder 

Hanneke Vijfvinkel   leerkracht 

 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar 
om activiteiten voor te bereiden en diverse zaken te bespreken.  
  
De ouderraad ondersteunt en ontwikkelt activiteiten die het onderwijs en dus de kinderen ten 
goede komen. Leden van de ouderraad helpen thema-avonden voor ouders te organiseren en 
geven vorm aan de ouderparticipatie op school.  
Ook bij de voorbereiding van feesten, vieringen en schoolreisjes is de ouderraad betrokken.  

  
 Leden OR 

 Voorzitter     Divera Horjus    leerkracht 

 Penningmeester    Gert Westmaas  ouder 

 Secretaris    Fréderique Stronk  ouder 

 Overige leden   Christel v.d. Knijf   ouder 

     Ilonka Rijshouwer  ouder     

     Raymond van Lexmond ouder 

     Karin Gouweleeuw  ouder 

     Jacoline Griep   ouder 

     Michelle Blokker  ouder 

     Subeida Jainullah  ouder 

     Liesbeth Visser  ouder 

 

  
     
     
 

 
 
 

 
 
 



UITSTROOM VAN LEERLINGEN VAN DE KBS NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

                            

Advies 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Praktijk Onderwijs - - - 
Voortgezet Speciaal Onderwijs - 1 1 
VMBO - Beroeps 3 3 - 
VMBO - Beroeps met LWOO - - 1 
VMBO - Kader - - 3 
VMBO - Kader met LWOO - - 1 
VMBO - Theoretisch 2 3 3 
VMBO - Theoretisch met LWOO - - - 
VMBO - HAVO - - 1 
HAVO 6 4 1 
HAVO - VWO - - 4 
VWO 3 1 3 
Totaal 14 12 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


