SCHOOLGIDS
2016-2017

1

INHOUDSOPGAVE

Overzicht contactgegevens

p. 3

Voorwoord

p. 4

Stichting ‘Het Succes’

p. 6

Onderwijs Eigen Taal & Cultuur

p. 7

Overzicht lessen

p. 8

Algemene informatie

p. 9

2

Stichting ‘Het Succes’
Contactgegevens
Bezoekadres hoofdlocatie:
Gevestigd in het Noordrand College
Hazelaarweg 50
3053 PM Rotterdam
Bezoekadres locatie Spijkenisse:
Wilhelmina Bladergroenstraat 45
3207 TA Spijkenisse
Telefoon:
Directie Planning & Coördinatie
Mevr. Nihal Tas-Tozlu: 06 14 91 78 59
Directie Onderwijs & Kwaliteit
Dhr. Musa Bayram: 06 18 84 95 17
Email:
info@stichtinghetsucces.nl
Website:
www.stichtinghetsucces.nl
Facebook:
www.facebook.com/stichting.hetsucces
Instagram:
stichtinghetsucces
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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers,

Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2016-2017. Met
deze gids willen we u informeren over allerlei zaken rondom Stichting
‘Het Succes’. In deze gids kunt u onder andere informatie vinden over
onze lessenaanbod en overige huishoudelijke zaken.
Goed contact tussen ouders/verzorgers onderling en Stichting ‘Het
Succes’ vinden wij heel belangrijk. Een goede relatie gebaseerd op
wederzijds vertrouwen, is de ideale basis voor een optimale ontwikkeling
en ondersteuning van de leerling. Succesvolle leerervaringen geven de
leerling (weer) zelfvertrouwen en zelfwaardering.
Mocht u suggesties of vragen hebben over de inhoud van deze
schoolgids, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Namens de teamleden wensen we u en uw kind een heel leerzaam en
plezierig schooljaar toe bij Stichting ‘Het Succes’.

Stichting ‘Het Succes’
Nihal Tas-Tozlu
Directie Planning & Coördinatie
Musa Bayram
Directie Onderwijs & Kwaliteit
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Stichting ‘Het Succes’
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Stichting ‘Het Succes’
Gedurende het hele schooljaar biedt Stichting ‘Het Succes’
studieondersteuning aan de leerlingen van de basisschool en het
voortgezet onderwijs. Wij bieden extra onderwijstijd met als doel het
verbeteren van de leerprestaties van de leerlingen. Veel leerlingen
hebben moeite met het maken van huiswerk door gebrek aan een goede
werkomgeving of aan iemand die hen ondersteunt en begeleidt. Stichting
‘Het Succes’ maakt zich sterk om dit probleem te verminderen en zoveel
mogelijk op te lossen.
Er is bewust gekozen voor studieondersteuning in plaats van
huiswerkbegeleiding, zodat de leerlingen dieper op het lesmateriaal in
kunnen gaan en zo meer profijt hebben. De leerlingen kiezen samen
met hun ouders bij inschrijving welk vak of vakken zij willen volgen.
Leerlingen worden ingedeeld in kleine groepen van maximaal 12
kinderen. De leerkracht kan hen op die manier meer aandacht geven en
dieper ingaan op de leerstof. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook
individueel les te volgen. De kwaliteit van onze docenten en ons
studiemateriaal is een belangrijke leidraad binnen onze werkwijze. Er is
passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Ook willen
wij een zinvolle bijdrage leveren aan de vrijetijdsbesteding van onze
leerlingen. Naast het taal- en rekenaanbod worden er ook workshops
aangeboden, zoals Henna zetten, Capoeira en Photoframe.
Passie
Onze passie? Dat is onderwijs. Onderwijs in zijn meest pure vorm, los
van verschillende stromingen en groeperingen. Studieondersteuning
gegeven door docenten die geselecteerd worden op basis van hun
competenties en hun passie voor onderwijs. Studieondersteuning met
methoden die wij selecteren op kwaliteit. Wij willen niets anders dan de
ouder zelf: het kind voldoende uitdagen, motiveren en helpen om zijn
eigen krachten in te zien.
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Onderwijs Eigen Taal & Cultuur
Stichting ‘Het Succes’ verzorgt onderwijs in eigen taal en cultuur. In onze
lessenpakket hebben wij voor onze allerjongste leerlingen Arabische en
Turkse lessen in eigen taal en cultuur. Kinderen die op jonge leeftijd
spelenderwijs les krijgen in hun eigen taal zullen later wanneer ze ouder
zijn makkelijker meerdere talen leren zoals Engels.
Door meerdere talen op deze wijze te beheersen, wordt het leven van
een kind verrijkt en ontwikkelt hij/zij een openheid tegenover
verschillende culturen en gewoonten.
Bij het verzorgen van de lessen hanteren wij dezelfde lesmethodiek als
op de basisscholen. Op deze manier vinden de leerlingen makkelijker
aansluiting op de lessen.
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OVERZICHT LESSEN
Kleuters:
Onderwijs Eigen Taal & Cultuur
Nederlands
Arabisch
Turks
Basisschool: Groep 3 t/m 8
Entreetoets-training
Citotoets-training
Taal
- Begrijpend lezen
- Technisch lezen
- Spelling / grammatica
- Woordenschat
Rekenen
Engels
Turkse taal & cultuur
Privé les
Voortgezet onderwijs: VMBO - MAVO – HAVO – WVO
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde / Rekenen
Economie
Natuur- & Scheikunde
Examentraining
Trainingen
Ik leer leren
Faalangst
Workshops
Henna zetten
Capoeira
Photoframe
Volwassenen
Nederlandse-taalcursus
Turkse-taalcursus
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ALGEMENE INFORMATIE
Absenties
Onze docenten houden elke les absenties bij. We verwachten van de
ouders dat de leerling in geval van afwezigheid vooraf afgemeld wordt.
Afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie en dergelijke heeft geen
gevolgen voor het verminderen van het verschuldigde lesgeld. Deze
lessen kunnen ook niet op een ander moment ingehaald worden.
Bijzondere dagen
Wij zullen u ruim van tevoren van alle bijzondere dagen en activiteiten op
de hoogte brengen.
Sociale media kanalen
Stichting ‘Het Succes’ heeft een Facebook-pagina en instagramaccount.
Hier kunt u onze laatste ontwikkelingen volgen. U vindt ons op
https://www.facebook.com/stichting.hetsucces en
https://instagram.com/stichtinghetsucces
Indien u onze pagina liked, helpt u Stichting ‘Het Succes’ om meer
bekendheid te krijgen.
Foto’s
Bij diverse activiteiten en lessen worden foto’s genomen. Deze foto’s
worden alleen voor eigen uitgaven gebruikt. Ook worden regelmatig
foto’s geplaatst op onze website en Facebook-pagina en
Instagramaccount. Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van
foto’s van hun kinderen, kunnen dit schriftelijk en/of telefonisch kenbaar
maken aan ons.
Gesprek docent
Indien u vragen heeft over de voortgang van uw kind, kunt u bij de
directie een afspraak inplannen.
Informatiebijeenkomst Entree en Cito
Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst over de Entree-toets en Citotoets voor de ouders van de leerlingen uit groep 7 en groep 8. Tijdens
deze voorlichting informeren wij niet alleen over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de Entree-toets en de Cito-toets, ook
bieden wij u advies over de punten waarop u moet letten bij het maken
van een schoolkeuze. Deze bijeenkomst vindt halverwege het schooljaar
2016-2017 plaats. Specifieke informatie volgt nog.
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Het Internationale Kinderfeest
Op 23 april 2017 vieren wij het Internationale Kinderfeestdag. De
uitnodiging voor deze dag volgt nog. Houdt u deze datum wel alvast vrij
in u agenda.
Informatie website
Via onze website kunt u alle ontwikkelingen van Stichting ‘Het Succes’
volgen. Wij plaatsen ook regelmatig foto’s van onze activiteiten op onze
website: http://stichtinghetsucces.nl/.
Kindercoach
Wij werken in het schooljaar 2016-2017 samen met een kindercoach die
ook een aantal trainingen zal verzorgen. Tevens kunt u voor al uw
vragen rondom de opvoeding van uw kind bij haar terecht. Onze
kindercoach houdt een aantal keren in het schooljaar een open
spreekuur. Contactgegevens kunt u verkrijgen bij de balie.
Trainingen
Voor ons is ieder kind bijzonder. En wij zijn ervan overtuigd dat elke kind
een unieke manier van leren heeft. Stichting ‘Het Succes’ vindt het
belangrijk om dit bij elke leerling te stimuleren. Op deze manier kunnen
wij het maximale uit een kind halen en kunnen de kinderen op een
zelfverzekerde manier de les tot zich nemen. Daarom bieden wij naast
onze reguliere lessenpakket dit jaar voor het eerst, ondersteunende
trainingen aan, namelijk de training ‘Ik leer leren’ en ‘Faalangst’.
Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 7
die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
Het programma is geschikt voor:






Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
Hoogbegaafde kinderen
Brugklassers
Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling
merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
Jongeren in het MBO en HBO

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:




Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk
en rekenwerk
Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
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Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen
Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training
kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.
Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken,
gaat Ik leer leren over HOE te leren.
Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde
kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en
aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.
Daarmee is deze training uniek in zijn soort.
Deze training wordt in 4 keer aangeboden van 1,5 uur per keer.

Workshops
Naast het reguliere lessenpakket leggen wij ook een focus op de
ontspanning van onze leerlingen. Na een lesdag kunnen leerlingen zich
inschrijven voor diverse workshops om de dag op een speelse, creatieve
manier af te sluiten. Dit schooljaar verzorgen wij drie verschillende
workshops.
Henna zetten
Stichting ‘Het Succes’ verzorgt Henna workshops voor moeders en
dochters samen. In koppels oefenen jullie prachtige creaties op kaarsen
en op elkaar.
Capoeira
Capoeira is een Braziliaanse gevechtsdans die gevecht, dans, spel,
muziek en cultuur combineert.
Het is een intensieve, originele sport met sierlijke bewegingen. Het
verbetert de kracht, lenigheid, coördinatievermogen en is goed voor de
conditie. Een goede manier om kinderen op een, originele, muzikale
manier te laten bewegen. De lessen worden gegeven door Capoeira
instructeur
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Photoframe maken
In de workshop ‘photoframe maken ‘ zal je leren hoe je vanuit een
canvasdoek een photoframe kan maken.
Maar wat is eigenlijk een photoframe?
Anno 2016 is het helemaal een hot item! Je komt het tegen op bruiloften,
babyfeesten, vrijgezellenfeesten, verjaardagen enzovoorts. Een
photoframe is een gepersonaliseerde frame waarmee je alleen of met
meerdere personen foto’s kunt maken.Het voegt iets unieks toe aan het
feest. En nu kan je hem helemaal zelf maken.
Lunch
Stichting ‘Het Succes’ verzorgt aan de Hazelaarweg een lunch voor de
leerlingen. Wij bieden onze leerlingen warme tosti’s of een broodje
chocoladepasta aan. Ook is dan de kantine geopend. Wij verzoeken u
uw kind zelf drinken mee te geven.
Helaas is deze mogelijkheid er nog niet bij onze locatie in Spijkenisse.
Wij verzoeken u een lunchpakket mee te geven.
Methoden
Stichting ‘Het Succes’ hanteert de volgende methoden:
 Lesmateriaal van uitgeverij Zwijsen, o.a. Veilig Leren Lezen, Taal
in Beeld, Spelling in Beeld, Lezen in beeld, Taal Actief , Wereld in
Getallen en Pluspunt;
 Lesmateriaal van uitgeverij Bekadidact, o.a. Taalmakkers;
 Lesmateriaal van uitgeverij Thieme Meulenhoff, o.a. Ajodakt
rekenboeken;
 Lesmateriaal ter voorbereiding voor de LVS-toetsen in groep 5 en
6 zoals Toetsend Leren;
 Lesmateriaal ter voorbereiding voor de Entree- en Citotoets zoals
Toetsend Leren en Beter Bijles;
 Lesmateriaal van Educatieve uitgeverij Kinheim, o.a.
redactiesommenboekjes en tempotoetsen.
Mobiele telefoon
Voor de leerlingen is het absoluut overbodig om een mobiele telefoon
mee te nemen naar school. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor
meegenomen telefoons die zoek of stukraken. Mocht een leerling tijdens
lestijd contact willen opnemen met de ouder/verzorger, dan zal er vanuit
de directie de ouder telefonisch benaderd worden. Ook kunt u via ons
telefoonnummer berichten doorgeven aan uw kind.
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10-minuten gesprek
Regelmatig worden de ontwikkelingen van de leerlingen met de ouders
besproken, bijvoorbeeld in een 10-minuten gesprek tussen de
ouders/verzorgers en de docent. Ouders kunnen naar behoefte ook
tussentijds een gesprek aanvragen bij de betreffende docent. Zo zijn
ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind en bekend met
de doelen waarnaartoe gewerkt wordt. De 10-minuten gesprekken
vinden dit schooljaar plaats op 3/10/17 december. Nadere informatie
hierover volgt te zijner tijd.
Vakantierooster
In verband met schoolvakanties, wordt op de volgende zaterdagen geen
les gegeven:
Locatie Schiebroek:
Zaterdag 15 & 22 oktober 2016
Zaterdag 24 & 31 december 2016
Zaterdag 7 januari 2017
Zaterdag 25 februari 2017
Zaterdag 4 maart 2017
Zaterdag 29 april 2017
Zaterdag 6 mei 2017

Voor de locatie Spijkenisse kunt u de kalender raadplegen die u kunt
ophalen bij de directie.
Deze data zijn onder voorbehoud. Bij onverhoopte wijzigingen brengen
wij
u
tijdig
op
de
hoogte.
VOG
Alvorens een samenwerking aan te gaan, vragen wij van alle
medewerkers uit ons team een Verklaring Omtrent het Gedrag.
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Volgsysteem leerlingen
Leerlingen van Stichting ‘Het Succes’ volgen wij op verschillende
manieren. Onze docenten maken aan het begin van het schooljaar een
lesprogramma voor het hele schooljaar. De vorderingen van de
leerlingen worden diverse malen in het jaar vastgesteld aan de hand van
een evaluatieformulier dat de docenten per leerling bijhouden. Deze
evaluatieformulier dienen als input voor de 10-minuten gesprekken.

Ziek naar huis
Als een leerling op school ziek wordt, meldt de leerling zich bij de balie.
Daar wordt gekeken of de leerling de lessen nog kan volgen. Als dat niet
het geval is, wordt contact opgenomen met de ouders.
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