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Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting 

MOVARE.

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. 

Deze stichting telt 46 scholen, met in totaal 52 locaties in de 

gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Het betreft 

41 reguliere basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) 

onderwijs, met in totaal ongeveer 11.501 leerlingen. MOVARE 

kent rooms-katholiek, oecumenisch, algemeen bijzonder en 

openbaar onderwijs.

Missie

MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit 

gebeurt met autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel 

voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. 

Basisschool Steltloper

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het 

College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op 

de scholen en de medewerkers van het Movare-bureau. Het 

College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel

(lid) en mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (voorzitter).

Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau

Telefoon 045-546 69 50 E-mail info@movare.nl

Jan de Witplein 10

6371CD Landgraaf

Postadres:

Postbus 31122

RK. Basisschool Steltloper 

Directeur van der Mühlenlaan 30 , 6463 VZ kerkrade | T 045-5452429

mailto:info@movare.nl


September 2022
ma di wo do vr za zo
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Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-

Limburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2021-2022 en vastgesteld door het College van Bestuur 

na verkregen positief advies van de GMR. 

Herfstvakantie

maandag 24 oktober 2022 tot en met 28 oktober 2022

Kerstvakantie 

Maandag 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023

Carnavalsvakantie

maandag 20 februari tot en met 24 februari 2023

Pasen 

maandag 10 april

Meivakantie 

maandag 24 april tot en met 5 mei 2023

Koningsdag

donderdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag 

vrijdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart 

donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren 

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 

maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.30 uur tot 15.30 uur. Op woensdag hebben we school van 08.30 uur tot 12.30 uur. De kinderen van 

groep 1 en 2 hebben iedere vrijdag geen school. Er zijn enkele terugkomdagen voor de kleuters (zie kalender). Vanaf 08.20 uur 

mogen de kinderen naar binnen en zijn ze welkom in school.



Oktober 2022
ma di wo do vr za zo
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Studiedag: alle 

leerlingen vrij
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Gymrooster

Tijd Maandag Dinsdag

08:30 – 09:15 8A

09:15 – 10:00 8B 5

10:15 – 11:00 3A

11:00  – 11:45 7 3B

14:00 – 14:45 6A 4

14:45 – 15:30 6B

Tijd Donderdag Vrijdag

08:30 – 09:15 6A

09:15 – 10:00 6B 4

10:15 – 11:00

11:00  – 11:45 5

14:00 – 14:45 8B 3A

14:45 – 15:30 8A 3B

Tijd Woensdag

08:45 – 09:30 1/2B

09:30 – 10:15 1/2C

10:15 – 11:00 1/2A

11:45 – 12:30 7

Tijd Dinsdag Woensdag

08:45 – 09:30 1/2A 1/2B

09:30 – 10:15 1/2B 1/2C

10:15 – 11:00 1/2C 1/2A



November 2022
ma di wo do vr za zo
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Deze week 

oudergesprekken
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Deze week 

oudergesprekken

22 23 24 25 26 27
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Aanmelding van nieuwe leerlingen

Wanneer u uw zoon/dochter wilt aanmelden bij onze basisschool kunt u dit telefonisch kenbaar maken. Natuurlijk kunt u 

zich ook melden bij de balie. De directeur zal vervolgens een afspraak met u plannen voor een aanmeldingsgesprek. Bij 

verhuizingen en andere acute situaties staat de directie u natuurlijk op (zeer) korte termijn te woord.

Wettelijke regelingen:

Nieuwe leerlingen worden slechts ingeschreven als blijkt dat het kind op geen andere school is ingeschreven/onderwijs 

volgt. Een leerling is leerplichtig vanaf de dag dat hij/ zij 5 jaar wordt. Het is echter raadzaam om vanaf vier jaar onderwijs 

te volgen.

Contact met de leerkracht

De school kent geen vast spreekuur met de leerkracht. U kunt met de leerkracht iets voor of na schooltijd bespreken. 

Soms komt het voor dat u iets langer wilt praten met de leerkracht van uw kind. U kunt dan het beste een afspraak met de 

leerkracht maken om na school te praten. U kunt 3 keer per jaar worden uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens de 

lestijden zijn onze leerkrachten in ieder geval niet te spreken, ook niet telefonisch. Er kan echter altijd een boodschap 

worden aangenomen aan de balie door de conciërge (Eric) of baliemedewerkster (Jasmina).



December 2022
ma di wo do vr za zo
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Sinterklaasviering 

groepen 1 tot en met 

8
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Studiedag: alle 

leerlingen vrij
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Kerstviering groepen 

1 tot en met 8
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Studiedag: alle 

leerlingen vrij
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26 Kerstvakantie 27 28 29 30 31



Directeur: Frank van Erve

Interne begeleiders: Natascha de Boer / Charlotte Wetzels

Groep 1/2A: Anne Beugels / Anouk auf den kamp

Groep 1/2B: Penny Leckebusch

Groep 1/2C: Sanne Grouls

Groep 3a: Tatjana Leszijnski / Genevieve van der Zwan

Groep 3b: Genevieve van der Zwan / Lindy Kogel

Groep 4: Roger Moonen

Groep 5: Dineke Frissen / 

Groep 6a Marga Bastiaens / Anne Beugels

Groep 6b Kim Haenen

Groep 7 Lina Malensek / Andrea Brouwers / Celeste van de Broek

Groep 8a Desiree Hendriks / Bob Goffin

Groep 8b Aimee Brull

Ambulante leerkracht met specifieke onderwijstaken: Els Ringens     

Invulling zwangerschapsverlof: Tamara Schuermann (januari 2023 einde verlof Daisy Dietzenbacher)

Vaste vervangster: Sharon Drijkoningen

Onderwijsassistente: Joyce Hermans

Conciërge: Erik Jansen

Receptioniste: Jasmina Smailovic

Vakleerkrachten lichamelijke oefening: Emile Sturmans / Jelle Creusen

Vakleerkracht muziek: Leonne Koonen

Samenstelling Team BS Steltloper en Groepsbezetting 2022-2023



Januari 2023
ma di wo do vr za zo
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Voor- en naschoolse opvang 

Onderwijsstichting MOVARE is verantwoordelijk voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn 

met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit 

van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Dit is te downloaden via:

www.movare. nl, klik in het menu op ‘documenten’ en vervolgens op ‘convenanten’. Voor uw kind wordt opvang aangeboden door 

Kinderopvang Kerkrade, in het gebouw van Brede School ‘Steltloper’, Dir. Van der Mühlenlaan 30 te Kerkrade. 

Verlof 

Volgens de geldende wetgeving mogen kinderen vanaf 4 jaar de basisschool bezoeken. Vanaf 5 jaar zijn kinderen volgens de wet 

leerplichtig en moeten ze naar school. Indien dit niet gebeurt, dient de directie van de school waar het kind ingeschreven staat de 

leerplichtambtenaar in kennis te stellen van dit verzuim. Er is dan sprake van ‘schoolverzuim’ of zelfs van ‘luxe-verzuim’. Er kunnen 

echter omstandigheden zijn waardoor het kind niet in staat is de school te bezoeken: 

•het kind is ziek

•de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging 

•de bijzondere aard van het beroep van een van de ouders waardoor het onmogelijk is om tijdens de reguliere schoolvakantie de 

eigen vakantie te organiseren

•‘gewichtige’ omstandigheden, zoals huwelijksvieringen, uitvaart en jubilea

•het kind is geschorst van school 

Algemeen geldt dat de directie van een school maximaal 10 dagen verlof mag geven. Dit verlof dient schriftelijk aangevraagd te 

worden met een formulier dat op school te krijgen is. De leerplichtambtenaar is belast met alle zaken aangaande verlof en absentie 

van leerlingen. De leerplichtambtenaar van onze regio is werkzaam voor Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad-Limburg. 

Ziekmelding 

Als uw kind ziek is, moet u dit persoonlijk voor 08.30 uur telefonisch melden. Om 8.45 u wordt geïnventariseerd of iedere leerling 

aanwezig is. Blijkt dat uw kind afwezig is zonder afmelding, dan zal een medewerker van school contact met u opnemen en vragen 

naar de reden van afwezigheid. Niet afmelden van uw kind valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.



Februari 2023
ma di wo do vr za zo
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Carnavalsviering

groep 1 tot en met 8

(terugkomdag 
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Verzekering

De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers die aan schoolse 

activiteiten deelnemen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van de leerlingen 

indien deze schade niet het gevolg is van grove nalatigheid. Bovendien is de school niet aansprakelijk bij verlies of diefstal 

van waardevolle eigendommen, tenzij in bewaring genomen door schoolpersoneel. De schade door leerlingen toegebracht 

aan medeleerlingen, gebouw, meubilair of leermiddelen wordt hersteld op kosten van degene die de schade heeft 

veroorzaakt. Wij adviseren ouders om hun kinderen dan ook te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Leergeld Parkstad en jeugdsportfonds

Met ingang van 1 januari 2015 bestaat de verordening maatschappelijke participatie voor kinderen niet meer. Hiervoor in 

de plaats subsidieert de gemeente vanaf 2015 de Stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Als u 

kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar én een laag inkomen, komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning. 

Met deze ondersteuning kunnen uw kinderen lid worden van een sportvereniging, deelnemen aan schoolactiviteiten en 

meedoen aan muziek of andere culturele activiteiten. Meer informatie hierover? www.leergeldparkstad.nl en 

www.jeugdsportfonds.nl .



Maart 2023
ma di wo do vr za zo
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leerlingen vrij
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Onze oudervereniging 

Onze school kent een actieve oudervereniging. Doel van deze oudervereniging is de schakel te zijn tussen de ouders, 

leerkrachten, directie en kinderen. De oudervereniging werkt met werkgroepen. De werkgroepen voor dit schooljaar zijn; 

Pietentocht/sprookjestocht, Sinterklaas, Kerstviering, Smokkeltocht, Carnavalsoptocht, Pasen, Carnavalsviering op school. 

Een werkgroep bestaat uit leden van de oudervereniging en uit leerkrachten. Zij bekijken hoe een activiteit georganiseerd 

zal worden. Soms moet bij de uitvoering van een activiteit een beroep gedaan worden op andere ouders van de school. 

Gelukkig kunnen we heel vaak op die extra steun rekenen. Om kostendekkend te kunnen werken vraagt de 

oudervereniging een financiële ouderbijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. U moet deze bijdrage niet betalen, 

maar natuurlijk komt die steun alle kinderen van onze school wel ten goede. Voor ouders met een minimuminkomen 

bestaat de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van sociaal- culturele activiteiten. We denken hieraan 

schoolreisje, schoolfoto's en het overblijven. U kunt dan terecht bij Stichting Leergeld, informatie hierover vindt u op 

www.leergeldparkstad.nl. 

Het schoolreisje maakt geen deel uit van de activiteiten van de oudervereniging. Dit regelen de leerkrachten zelf. De 

vrijwillige ouderbijdrage voor het oudste kind is €12,50. Voor ieder ander kind betaalt u €7,50. U kunt de vrijwillige 

ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL17RABO 0125 219474 t.n.v. Oudervereniging Rk Basisschool 

Steltloper o.v.v. naam en groep van de leerling. Wilt u actief betrokken raken bij het schoolgebeuren op de Steltloper? Geef 

u dan op als bestuurslid tijdens de jaarvergadering of neem contact op met de directeur van de school.



April 2023
ma di wo do vr za zo
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Paasviering groepen 1 

tot en met 8
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groepen 1 tot en met 

8 (terugkomdag 

kleuters)

22 23

24 Meivakantie 25 26 27 Koningsdag 28 29 30



GBT en TSO

Overblijfgelden via WIScollect

Vanaf schooljaar 22-23 zullen wij het overblijfgeld digitaal gaan innen. Dit gebeurt via 
onze partner WIScollect. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. School stuurt u een e-
mail waarin een betaalverzoek staat. Via de link in deze e-mail kunt u dit verzoek inzien 
en betalen.

Voor meer informatie over hoe het betalen werkt, kunt u onderstaand filmpje bekijken:
https://vimeo.com/133035617

Het overblijfgeld is tot en met februari 2023 €1,- per keer. Vanaf maart 2023 is het 
overblijfgeld €1,75 per keer.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F133035617&data=05%7C01%7C%7C1830b56219864f90b05608da58fc612d%7Ccba538ad79424dd48b292d58b5662fca%7C1%7C0%7C637920138247584114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D84pAIY1oGYKeR7eJZ7%2FMG1sRjKulj7DrHUUKcj6G0c%3D&reserved=0


Mei 2023
ma di wo do vr za zo
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29 Pinksteren 30 31



Waarden en gedragsverwachtingen
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ma di wo do vr za zo

01 02 03 04

05 06 07 08

Schoolfoto’s

09 10 11

12 13 14

Studiedag: alle 

leerlingen vrij

15 16

Rapporten mee naar 

huis

17 18

19

Deze week 

oudergesprekken

20 21 22 23 24 25

26

Deze week 

oudergesprekken

27 28 29 30



Juli 2023
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