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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en
omgekeerd. Een belangrijk deel van zijn/haar kinderleven wordt een kind toevertrouwd aan de zorg van
leerkrachten van de basisschool. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Wij vinden het fijn dat u deze schoolgids leest, want wij vertellen graag over onze school. Wij hopen dat
u veel gebruik maakt van de informatie in deze schoolgids.
In deze schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en
daarnaast kunt u ook lezen wat onze visie is op onderwijs. Privacygevoelige informatie zoals adressen
en telefoonnummers van bestuursleden, personeelsleden en ouders/leerlingen staan niet in deze
schoolgids vermeld. Deze gegevens staan apart vermeld in de schoolkalender. Deze kalender krijgen de
ouders van onze leerlingen.
Op onze site: www.basisschooldester.nl vindt u nog meer informatie. Hebt u na het lezen van deze
schoolgids nog vragen of wilt u graag de school bezoeken dan bent u van harte welkom. U kunt een
afspraak met maken met de directeur.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool de Ster
Dorpshuisweg 36
9617BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)
 0504041338
 http://www.basisschooldester.nl
 dester@noorderbasis.nl

2

Schoolbestuur
Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 4.023
 http://www.noorderbasis.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Interim directeur

G. Boersema

dester@noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

55

2019-2020

Het leerlingenaantal laat een stijgende lijn zien.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Samen elke dag beter

Christelijk, open en gastvrij

Themagericht onderwijs

Zelfstandigheid

Betrokkenheid

Missie en visie
Natuurlijk Schitterend Onderwijs
Samen zetten we de schouders onder het werk op onze school. Met z’n allen dragen we de
verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin kinderen zich geliefd weten en
zich veilig voelen. We willen kennis delen en uitwisselen, elkaar ondersteunen en gebruik maken van
elkaars kwaliteiten om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. We zien onszelf als een lerende
school. We blijven in ontwikkeling.
We gaan voor goed, gestructureerd onderwijs, dat aansluit bij de behoeftes van de individuele leerling.
We willen de leerlingen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situatie. We helpen
de leerlingen zelfstandig te werken en zelf hun verantwoordelijkheden te nemen. Zelfstandig en samen
met klasgenoten mogen leerlingen zich binnen de groep ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat
leerlingen daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen. We
spreken leerlingen aan op hun hoofd, hart en handen.
De sociale en emotionele ontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.
Daarom vinden we een goede sfeer en het ontwikkelen van sociale vaardigheden belangrijk. Wij kiezen
er in onze school voor om de kernvakken ’s morgens in de eigen klassen te verzorgen. Op de middagen
wordt er thematisch gewerkt. We maken gebruik van Leskracht. Voor de middenbouw gebruiken we de
Regenboogkist en voor de bovenbouw de Spectrumbox. Vanuit samenwerking worden de leerlingen
uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De
leerkracht bepaalt welke leerdoelen aan bod komen en de kinderen hebben invloed op de manier
waarop ze aan de leerdoelen gaan werken. De aanpak is effectief en resultaatgericht en genereert een
onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen.
Onze identiteit ‘loopt’ hier dwars doorheen: vanuit het principe ‘Heb je naaste lief als jezelf’ leren we de
leerlingen hun plek in de samenleving in te nemen en verantwoord met de directe leefomgeving om te
gaan.
De Ster is een kleine school met een prachtige natuurspeeltuin waar leerlingen ontdekken, spelen en
leren. De Ster staat in een rustige woonwijk in Harkstede en is onderdeel van de Borgstee.
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Prioriteiten
Onze prioriteiten voor 2020-2021
* ICT inzetten en borgen binnen het thematisch onderwijs
* Het beschrijven van een doorgaande lijn voor rekenen en spelling en vaardigheden van leerlingen. We
willen het beleid concreet beschrijven naar het handelen in de klas en dit beschrijven, zodat iedereen
inzicht heeft wat er in voorgaande en volgende leerjaren gebeurt en we dit op elkaar af kunnen
stemmen.
* Handelingsgericht werken, planmatig werken vanuit groepsniveau naar de individuele leerling
* Kennis vermeerderen over hoog- en meerbegaafde leerlingen
* We vragen aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen
* We werken aan duurzaamheid en passen ons inkoopbeleid hierop aan
* Implementeren van de methode KWINK, Goed Gedrag en ‘Stop-loop-praat’ gericht op sociale
vaardigheden en het voorkomen van pestgedrag
* Het waarborgen van onze christelijke identiteit
*Het opstellen en borgen van regels, afspraken en werkwijzen binnen de school
* We gaan ons structureel werken in de tuin en dit borgen.

Identiteit
De Ster is een Christelijke school met een unieke open sfeer. We zien iedere leerling als een uniek
persoon, die we begeleiden vanuit de mogelijkheden die hij of zij van God ontvangen heeft.
We beginnen de schooldag met een dagopening. De dagopening bestaat uit een lied en een gebed.
Daarnaast staan we twee tot drie keer in de week stil bij een verhaal uit de Bijbel. We vinden het fijn om
samen verhalen te delen en zo te werken aan onze onderlinge verbondenheid.
Elke eerste schooldag van de maand hebben we als school een maandopening, hierbij zijn ouders
welkom. We gebruiken hiervoor het jaarthema van de Noorderbasis.
Daarnaast besteden we aandacht aan de christelijke feesten.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Onze school behoort tot de kleine scholen en daarin zit ook onze kracht. Onze leerlingen zijn geplaatst
in vier gecombineerde groepen. Leerlingen werken in een klas met meerdere niveaus. Het
samenwerken en samenleven met verschillende niveaus zien we ook in de maatschappij om ons heen.
De ontwikkeling van de sociale en emotionele ontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van kennis
en vaardigheden, daarom vinden we een goede sfeer en het ontwikkelen van sociale vaardigheden
belangrijk. Doordat wij een kleine school zijn met veel aandacht voor individuele leerlingen biedt dit
voldoende mogelijkheden om onderwijs op maat te bieden.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel
Binnen de vereniging NoorderBasis waarbij wij zijn aangesloten, bestaat een vervangingspool.
In geval van ziekte of studieverlof, kunnen we hier een beroep op doen.
Soms lukt het niet om een inval- leerkracht te vinden, dan zal naar een op dat moment, passende
oplossing worden gezocht.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 30 min

6 u 30 min

2 u 50 min

2 u 50 min

3 u 15 min

3 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

20 min

20 min

6 u 30 min

6 u 30 min

1 uur

1 uur

Taal/ Lezen
Rekenen
Wereldoriëntatie
Sociale redzaamheid
Kunstzinnige oriëntatie
Engels
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing

Het activiteitenaanbod van groep 1,2
Het onderwijs aan de jonge leerlingen is vooral gericht op een geleidelijke ontwikkeling. Naast de taal-,
reken-, expressie- en bewegingsactiviteiten leren de leerlingen veel van het aanwezige
ontwikkelingsmateriaal. Veel activiteiten zijn er in de onderbouw op gericht, dat leerlingen zich al
spelend ontwikkelen. Door met leerlingen te praten over allerlei onderwerpen, leren ze veel begrippen
kennen en oefenen ze in goed luisteren en spreken. De leerstof wordt aangeboden binnen thema’s. We
maken gebruik van de methode ‘Kleuterplein’ en thema’s van de Kleuteruniversiteit. De thema’s liggen
in de belevingswereld van de leerlingen en sluiten daar ook bij aan. We stimuleren ook de eigen inbreng
van de leerlingen. Door observaties weet de leerkracht wat een leerling zelfstandig kan en wordt aan de
leerling activiteiten aangeboden om zich verder te kunnen ontwikkelen. We gebruiken als uitgangspunt
de leerlijnen van het SLO. Deze hebben we uitgewerkt in maanddoelen.
In de groepen 1 en 2 wordt het leren lezen voorbereid. Er wordt met letters en klanken gespeeld.
Daardoor leren leerlingen hoe woorden in elkaar zitten, tevens herkennen ze een aantal letters.
Sommige kleuters kunnen een aantal letters lezen en schrijven. We streven ernaar dat de leerlingen van
groep 2 de letters van de eerste 3 kernen van Veilig Leren lezen kennen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 u 35 min

4 u 35 min

4 u 30 min

4 u 30 min

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 40 min

2 u 40 min

2 u 40 min

2 u 40 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

20 min

20 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

35 min

35 min

35 min

35 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

8 u 15 min

8 u 15 min

9 uur

9 uur

8 u 50 min

8 u 50 min

Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociale vaardigheden
Pauze
Taal/ Lezen

Aan mensen in onze maatschappij worden hoge eisen gesteld. Daarom heeft de school de taak de
leerlingen veel te leren, zowel sociaal als cognitief (qua kennis). Het is daarnaast ook belangrijk dat
leerlingen oog leren krijgen voor de grens van hun eigen kennen en kunnen.
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een groepsgerichte aanpak, waarbij individuele
verschillen tussen leerlingen gezien worden. Zelfstandig werken en een onderlinge samenwerking
vinden we belangrijk. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat het ontwikkelingsproces van de
leerlingen een ononderbroken proces is, dat zoveel mogelijk afgestemd is op iedere leerling.
De activiteiten worden over de dagen en door de week zo gegeven, dat er een goede afwisseling in de
programma’s zit.
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met moderne methodes om systematisch te leren lezen, rekenen en
schrijven. De leerlingen krijgen op een effectieve manier instructie bij wat ze leren. Dat betekent onder
andere dat leerlingen die de stof gauw onder de knie hebben zelfstandig verder kunnen en leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, extra uitleg (verlengde instructie) krijgen van hun
groepsleerkracht.
* Bijbelonderwijs
De Bijbel is een gids voor christenen. De inhoud heeft gevolgen voor het onderwijs aan onze school. We
geven de leerlingen kennis van de Bijbel mee en spreken met hen over wat dit kan betekenen voor de
praktijk van elke dag. De dag wordt begonnen met een dagopening. De dagopening bestaat uit een lied
en een gebed. Daarnaast wordt er ongeveer 3x per week een verhaal uit de Bijbel verteld. Ook komt het
voor dat er van een van de verhalen een kleurplaat of een andere verwerking wordt gemaakt. We
maken o.a. gebruik van de methode ‘Kind Op Maandag’.
* Nederlandse taal
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- Woordenschat: een goede woordenschat doen de leerlingen op door te luisteren naar volwassenen en
andere kinderen (thuis, op school en in hun eigen omgeving), door plaatjes te kijken en daarbij het
verhaal te horen, door boeken te lezen enz. Hoe groter de woordenschat hoe groter de kans dat het
proces van leren lezen goed gaat. De leerkrachten zijn er dagelijks op uit om de woordenschat van de
kinderen uit te breiden. Daarnaast maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip xl en worden
nieuwe woorden opgedaan tijdens het werken met de verschillende thema’s.
- Horizontaal lezen: omdat lezen in onze maatschappij van groot belang is, beginnen we elke dag 20
minuten, in alle groepen, met lezen, met uitzondering van de gym-dagen. Voorlezen en het ‘lezen’ van
prentenboeken horen hier ook bij.
- Lezen leren en de kunst van het lezen uitbreiden: in groep 3 leren de leerlingen het lezen systematisch
via de methode ‘Veilig leren lezen’. Door te oefenen en nog eens te oefenen ontwikkelen de leerlingen
hun leesvaardigheid. Plezier hebben in lezen is daarbij heel belangrijk!
- Begrijpend lezen: de leerlingen moeten begrijpen wat ze lezen. Bij het lezen van informatieve teksten
worden leesstrategieën aangeleerd om de inhoud te onthouden en betekenis te geven. Wanneer
leerlingen op een voldoende technisch leesniveau zitten (medio groep 4) gaan we met de leerlingen aan
de slag met Nieuwsbegrip. De uitgever zet wekelijks teksten over actuele onderwerpen op internet. Ze
levert er verwerkingsstof bij en ook een handleiding voor de leerkrachten die ermee werken. De tekst
wordt op vier verschillende niveaus aangeboden. De inhoud biedt vaak aanknopingspunten voor
gedachtewisselingen. Op de site van Nieuwsbegrip XL staan onderdelen waar de leerlingen aan kunnen
werken achter een computer. Ze kunnen met een extra les (over onderwerpen die niet actueel zijn)
werken, er zijn oefeningen om de woordenschat uit te breiden en ook staan er woordpuzzels op.
Leerlingen kunnen dit ook thuis doen. Via de website www.nieuwsbegripxl.nl kunnen de leerlingen
d.m.v. het invullen van hun wachtwoord, de les maken.
Naast een wekelijkse tekst van Nieuwsbegrip hebben we ook wekelijks een les begrijpend lezen,
waarbij de inhoud van de tekst aansluit bij ons Leskracht thema.
- Spelling/ Taal Vanaf groep4 gebruiken we de methode “Taal actief” voor het spellingsonderdeel. Voor
de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden maken we gebruik van de Taalmodule van Leskracht.
Het toepassen van de spelling in zelfgeschreven teksten is een belangrijk onderdeel van de taallessen.
* Schrijfonderwijs
Wat kinderen opschrijven moet duidelijk en leesbaar zijn. Via de methode ‘Pennenstreken’ krijgen de
leerlingen vanaf groep 3 dat onder de knie.
* Engelse taal
Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels aangeboden via de digitale methode ‘Groove me”. In de
onderbouw wordt op een speelse manier het Engels aangeboden. In de midden- en bovenbouw ligt de
nadruk vooral op de woordenschat, de uitspraak en de grammatica.
* Rekenen en wiskunde
Vlot rekenen met de basisvaardigheden is zeer belangrijk. Door de hele school wordt elke rekenles
geoefend met tellen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. In groep 1 en 2 wordt
spelenderwijs rekenervaring opgedaan via tellen, Ze leren ook cijfers onderscheiden, opschrijven en
benoemen. Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Pluspunt’. Er is aandacht voor verschillende
oplossings- en denkstrategieën. Ook worden rekenspellen en oefeningen ingezet uit de kisten van: ‘Met
Sprongen Vooruit’. De leerlingen werken regelmatig samen. We maken daarbij gebruik van
coöperatieve werkvormen.
*Oriëntatie op mens en wereld binnen Thematisch onderwijs
Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu. In alle
groepen worden deze vakken binnen de verschillende thema’s aangeboden. Dit sluit het meest aan bij
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de belevings- en bevattingswereld van de leerlingen. Voor de groepen 3 - 8 maken we gebruik van
Leskracht. Deze methode staat voor totaal onderwijs, de vakken worden integraal en context
gebonden aangeboden. Per jaar behandelen we vijf a zes projecten. Meer informatie kunt u ook vinden
op de website van Leskracht www.leskracht.nl. Naast de kerndoelen die we behandelen tijdens
Leskracht, passen we onze taallessen, begrijpend lezen lessen en handvaardigheidslessen ook veelal
aan bij het thema van Leskracht. Zo krijgen de thema's waarin we werken meer diepgang en betekenis
voor de kinderen.
* Schooltuin
Rondom de school hebben we een prachtige schooltuin. De schooltuin is een wezenlijk onderdeel van
het natuuronderwijs. Elke groep heeft eigen taken en verantwoordelijkheden in de schooltuin en krijgt
regelmatig een les die betrekking heeft met de schooltuin. Het onderhoud van de tuin wordt deels door
de leerlingen, onder begeleiding van leerkrachten en ouders gedaan en deels door vrijwilligers.
* Bevordering sociale redzaamheid
We zijn erop gericht leerlingen vanaf groep 1 zelfstandig te laten functioneren in een groep. Omgaan
met elkaar volgens onze christelijke normen is daarbij uitgangspunt. We besteden hier wekelijks
aandacht aan. en maken o.a. gebruik van de methode KWINK en Goed Gedrag. Dit is een methode voor
de sociaal- emotionele vorming. Ook verkeer is een onderdeel van bevordering sociale redzaamheid.
Voor het onderdeel verkeer werken de kinderen uit de bladen ‘van Veilig Verkeer Nederland. In groep7
wordt een theoretisch en een praktisch verkeersexamen afgenomen, waarvoor de leerlingen een
diploma kunnen halen. Uitgangspunt is, dat de leerlingen leren hun eigen gedrag in het verkeer te
sturen.
* Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Onderdelen die hieronder vallen zijn waarden en
normen, het vormen van een eigen houding ten opzichte van de samenleving en het voorkomen van
segregatie. De school heeft daarin een maatschappelijke opdracht. Op school geven we daar invulling
aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. De leerlingenraad wordt betrokken bij verschillende
zaken die in de school spelen.
* Seksuele opvoeding
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben leerlingen
voorbeelden en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend
bij de ontwikkeling van leerlingen. In samenspraak met ouders willen we leerlingen richting wijzen.
* Bewegingsonderwijs
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 hebben we een ‘eigen’ speellokaal tot onze beschikking. Daar wordt
veel gebruik van gemaakt. De kleuters mogen een tas met gymkleding op school neerleggen. De
groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal o.l.v. een vakleerkracht of eigen leerkracht. We verwachten dat
de leerlingen in passende gymkleding meedoen aan de gymlessen. We verzoeken u dringend de
leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 gymkleren en gymschoenen (geen zwarte zolen) mee te geven. We raden
af om op blote voeten te sporten i.v.m. hygiëne en blessures.
* Kunstzinnige vorming
Onder kunstzinnige vorming verstaan we de vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. We
werken vanuit kerndoelen Primair Onderwijs die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. De
praktische uitwerking vindt deels plaats in de lessen Wereldoriëntatie. In samenwerking met de
gemeente Midden-Groningen zijn een aantal activiteiten opgestart die passen bij de culturele en
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kunstzinnige vorming zoals we die op school willen uitvoeren. Kunstzinnige vorming is onderdeel van
het cultuurbeleid binnen de school. We hebben op school een cultuur-coördinator. Ook organiseert het
Kielzog uit Hoogezand –na schooltijd- activiteiten rondom cultuur. Leerlingen kunnen zich hier
individueel voor inschrijven.
* ICT
Op onze school is een computernetwerk aanwezig. Deze wordt onderhouden door de ICT-er van de
vereniging. We hebben software in gebruik die aansluit bij de stof uit de methode. Aan het gebruik van
computers zijn regels verbonden die verband houden met de veiligheid en de privacy van leerlingen en
leerkrachten. Bij veel van de bovengenoemde vakgebieden wordt gebruik gemaakt van video’s,
programma’s van de Nederlandse Onderwijs Televisie, computers (Kennisnet) en
computerprogramma’s. Leerlingen kunnen zelf oefenen op de computer en werkstukken maken. Zo
leren ze handig om te gaan met de mogelijkheden van de computer. In de studiehoeken staan
computers die aangesloten zijn op het aangelegde computernetwerk. In de meeste lokalen is een
digibord aanwezig. Ook wordt gebruik gemaakt van I-pads in de klas.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Ouders die overwegen hun kind naar onze school te sturen kunnen contact opnemen met de school. Er
wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek willen we als school informeren waar we voor staan en vragen we ouders wat de
verwachtingen zijn. Ook zal tijdens dit gesprek aan de orde komen of ‘de Ster’ het onderwijs en de zorg
kan geven die nodig is.
Besluiten ouders hun kind naar onze school te laten gaan, dan wordt een aanmeldingsformulier
ingevuld. Ook krijgen ouders een oudervragenlijst en een toestemmingsformulier mee, die ze thuis in
kunnen vullen. Het formulier dient dan als leidraad voor het gesprek. In dit gesprek wordt ook
toestemming gevraagd, om indien nodig, informatie op te vragen bij voorschoolse opvang.
Daarnaast maakt de leerkracht een afspraak over de dagen/dagdelen die uw kind op school komt om
aan het schoolleven te wennen. De eerste dag mag één van de ouders kort aanwezig zijn om even de
sfeer te proeven.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Binnen de vereniging Noorderbasis, waarbij de school is aangesloten, kunnen we een beroep doen op
BOOT (Bovenschools Ondersteuningsteam)

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

8

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

6

Fysiotherapeut

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Pesten vinden wij als school onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor de leerlingen en
voor de sfeer op school. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om pestgedrag te
voorkomen. We werken vooral preventief. Tijdens de eerste schoolweken hebben we vooral aandacht
voor het groepsproces. Gedurende het schooljaar wordt er wekelijks aandacht besteed hoe we
respectvol met elkaar omgaan. Het normale lesrooster kan, indien nodig, worden onderbroken en
actuele gebeurtenissen kunnen worden besproken in de groep. In het pestprotocol wordt beschreven
hoe we met pest- situaties omgaan. Dit betreft zowel ‘zichtbaar’ pesten als online pesten.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
De sociale veiligheidsbeleving wordt jaarlijks bijgehouden middels ZIEN.
Na aanleiding van deze resultaten worden individuele gesprekken met leerlingen gehouden.
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Daarnaast is er om de twee jaar een leerling tevredenheidsonderzoek.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Jannie Noordhof. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via j.noordhof@noorderbasis.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. C.v.d.Berg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
ceesvandenberg@home.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We vinden een open en goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. Ouders hebben een
bijzondere plek in onze school. We willen graag vormgeven aan het feit dat zowel ouders als de school
staan voor het leren van de leerlingen. Dit werkt twee kanten op. Ten eerste zijn zowel leerkrachten als
directeur voor en na schooltijd altijd aan te spreken voor vragen of informatie. Ten tweede stellen we
het enorm op prijs als ouders actief betrokken willen zijn bij school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We hebben verschillende contactmomenten met ouders:
* Informatieavond; we streven er naar om aan het begin van elk schooljaar, in alle groepen, een
klassen-ouderavond te houden, waarop we het wel en wee van de groep met de ouders aan de orde
stellen. Vanaf de bovenbouwgroepen zullen de leerlingen hier zelf ook bij aanwezig zijn.
* Spreekavond; in februari en juni worden zullen er oudergesprekken plaatsvinden. Vanaf groep 5 zullen
de kinderen zelf ook aansluiten bij dit gesprek. Ze vertellen hun ouders over hun leren en waar ze aan
gaan werken. Daarnaast is er voor de ouders de mogelijk om zich in te schrijven voor een ouderavond,
waar alleen de leerkracht bij is. Deze avonden zijn in november en april. De ouders van de leerlingen
van groep 7 hebben in november/ december een eerste adviesgesprek voor het VO. In februari zijn de
afrondende gesprekken voor het VO met leerlingen en ouders van groep 8. Exacte data zijn opgenomen
in de jaarkalender.
* Oudermorgen; elk jaar organiseren we een morgen speciaal voor de ouders om te komen kijken in de
klas van hun kinderen.
* Opa – en Oma morgen; op de jaarkalender staat een datum waarop opa’s en oma’s van de leerlingen
welkom zijn om een deel van de morgen mee te maken in het lokaal waarin hun kleinkind(eren) zit(ten).
* Ouderavond; een ouderavond wordt gehouden om over een onderwerp met elkaar van gedachten te
wisselen.
* Open dagen; jaarlijks hebben we 4 à 5 open dagen. Ouders en andere belangstellenden kunnen in de
lokalen kijken naar de school in bedrijf. De data worden in de jaarkalender vermeld.
* Nieuwsbrief; we hebben een tweemaandelijkse nieuwsbrief. Hierin vertellen we de algemene, actuele
schoolzaken.
Informatie met betrekking tot de verschillende groepen wordt via de Parro app aan ouders gegeven.
Daarnaast kunnen ouders op het ouderportaal van ParnasSys de vorderingen van hun kind(eren)

15

volgen. Daarnaast worden hier gespreksverslagen genoteerd. ParnasSys is een digitaal
leerlingenvolgsysteem. Ouders krijgen een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te
krijgen tot de informatie van hun kind(eren)

Klachtenregeling
We vinden dat goede communicatie hoort bij een professioneel en open klimaat. Het kan ervoor zorgen
dat er draagvlak is voor de gemaakte keuzes, maar kan kritiek of klachten niet altijd voorkomen.
Als er sprake is van een klacht of van kritiek, dan willen we dat graag horen. Achter elke klacht ligt
immers een verlangen van de klager en daarmee is een klacht in feite een informatiebron voor
verbetering. Een duidelijke klachtroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en veilig
schoolklimaat.
Uitgangspunten:
* Aan ouders wordt gevraagd bij kritiek of klachten deze klachtroute te hanteren.
* De kritiek graag concreet en tijdig uiten bij degene die het betreft.
* De school wil kritiek en de klager serieus nemen en ervan leren.
* We zijn er allereerst op gericht de klager goed te begrijpen.
* We spreken binnen de school en Noorderbasis niet over elkaar, maar altijd eerst met elkaar.
* Als het over derden gaat, wordt altijd hoor en wederhoor toegepast.
* De contactpersoon van de school en de vertrouwenspersoon binnen Noorderbasis, kunnen bij de
afhandeling van een klacht behulpzaam zijn.
Concrete uitwerking: Als u als ouder kritiek hebt..…. op een leerkracht?
1. Bij kritiek op een leerkracht bespreekt u dat eerst met de betrokkene zelf. Belangrijk daarbij is de
klacht concreet te benoemen. Als dat naar uw mening onvoldoende oplevert, zet u de klacht zo volledig
en beknopt mogelijk op papier. U geeft dit aan de betrokkene en vertelt hem/haar dat u hiermee naar
de locatiedirecteur gaat. De eerste vraag die de locatiedirecteur zal stellen is: weet de betrokkene dat u
hiermee bij mij komt? Als dat niet het geval is, wijst de locatiedirecteur de klacht terug, want zolang de
betrokkene niet op de hoogte is, is de klacht niet ontvankelijk.
2. Als de afhandeling van de klacht door de locatiedirecteur naar uw mening onvoldoende is, vertelt u
de locatiedirecteur dat u met deze klacht (samengevat op papier) naar de algemeen directeur gaat – de
locatiedirecteur krijgt een afschrift van hetgeen naar de algemeen directeur gaat. De eerste vraag die
de algemeen directeur zal stellen is: is de route goed gevolgd en weet de locatiedirecteur dat u hiermee
naar de algemeen directeur gaat. Als dat niet het geval is, wijst de algemeen directeur de klacht terug,
want zolang de route niet is gevolgd en/of de locatiedirecteur niet op de hoogte is, is de klacht niet
ontvankelijk.
3. Als ook de afhandeling van de klacht door de algemeen directeur naar uw mening niet toereikend is,
bestaat de mogelijkheid de klacht schriftelijk neer te leggen bij het bestuur. Hiervan moet de algemeen
directeur op de hoogte worden gebracht, dus ook van wat schriftelijk naar het bestuur gaat. Het
bestuur gaat na of de vereiste stappen in de klachtroute zijn gezet.
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4. Als dat niet het geval is, wijst het bestuur de klacht terug, want zolang de route niet op de juiste wijze
gevolgd is, is de klacht niet ontvankelijk.
5. Als ook dat onvoldoende oplevert, kan een formele klacht worden ingediend bij de landelijke
klachtencommissie. Ook hierbij moet de algemeen directeur op de hoogte worden gebracht, zowel van
de actie als van de tekst van de klacht.
De adressen voor de Commissies van Beroep en de Klachtencommissies zijn:
Commissie van Beroep p/a GCBO, Postbus 82324 2508 EH Den Haag
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs p/a GCBO Postbus 82324
Als u als ouder kritiek hebt op de locatiedirecteur, neemt u contact op met de locatiedirecteur en volgt
u in grote lijnen de stappen 1 en 3 t/m 5, waarbij u voor ‘de leerkracht’, de ‘locatiedirecteur’ leest.
Er hangt een brievenbus in de hal bij de ingang voor de kinderen. Wanneer kinderen hun zorgen kwijt
willen, kunnen ze een briefje in deze brievenbus doen.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Medezeggenschapsraad
Deelraad

Ouders worden op verschillende manieren bij de school betrokken:
* Begeleiden van de boekenpret in groep
* Begeleiden bij schoolreisje, kamp, een excursie of een project
* Klusjes doen
* De school vertegenwoordigen als verkeersouder
* Vrijwilliger zijn bij TSO
* Ondersteunen bij het onderhouden van de tuin en het geven van lessen m.b.t. de tuin
* Lid zijn van de activiteitencommissie
* Lid zijn van de MR
* Lid van de deelraad ( je bent dan een vertegenwoordiger namens de school bij de vereniging
NoorderBasis)
* Luizenouder
Ouders die iets voor bovengenoemde activiteiten voelen of nog andere ideeën hebben kunnen contact
opnemen met een leerkracht of de directeur.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

schoolactiviteiten; zoals excursie, het vieren van feesten, sportdagen

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het schoolkamp van groep 7 en 8 vragen we een eenmalige bijdrage van € 40,00 in het jaar waarop
het kamp gehouden wordt.

Deze ouderbijdrage is vrijwillig. We kunnen de bijdrage echter niet missen omdat we graag activiteiten
willen blijven organiseren.
Vormt de betaling hiervan een probleem voor u?
Neemt u dan contact op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.
Heeft u meerder kinderen op school dan gelden andere bedragen
Voor een eerste kind €45,00
Voor twee kinderen €80,00
Voor drie kinderen €110,00
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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We verwachten van ouders dat de leerlingen om 8.25 uur op school aanwezig zijn, zodat we om 8.30
uur met de lessen kunnen beginnen. Ziektemeldingen worden vóór schooltijd telefonisch, mondeling of
via de Parro app doorgegeven.
Als een leerling zonder voorafgaand bericht niet op school komt, nemen we contact op met de ouders.
Als een leerling ook niet thuis is, zullen we in de eerste plaats de ouders en zo nodig de leerkracht de
leerling zoeken.
Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, zal contact worden gezocht met thuis om de leerling naar
huis te laten gaan of te laten ophalen.
De ouders wordt verzocht om afspraken met de huisarts, tandarts, ortho etc. zoveel mogelijk buiten de
schooltijden te maken. We begrijpen dat artsen dat niet altijd zo kunnen indelen. Toch willen we u
dringend verzoeken afspraken te maken buiten de schooltijden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Kinderen hebben niet alleen recht op onderwijs, ze zijn ook leerplichtig, wat betekent dat ze vanaf hun
vijfde jaar naar school moeten.
Vierjarigen zijn niet leerplichtig en mogen in overleg met de leerkracht meerdere dagen thuis blijven,
bijv. om geleidelijk te wennen aan het naar school gaan. Wanneer u uw vierjarig kind thuis houdt,
vragen we u wel om dit te melden aan de leerkracht.
Voor vijfjarigen bestaat de mogelijkheid om vijf uren per week thuis te blijven, echter pas na overleg en
melding aan de locatiedirecteur. Naast deze vijf uren kan de locatiedirecteur nog eens vijf uren
vrijstelling verlenen, als blijkt dat een hele schoolweek voor een leerling nog te vermoeiend is. Dit dient
ook overlegd te worden met de groepsleerkracht.
Er kunnen speciale redenen zijn voor het niet bezoeken van de school. In zo’n geval verzoeken we u
vooraf contact op te nemen met de groepsleerkracht. Voor bijzonder verlofaanvragen kunt u een
vrijstellingsformulier bij school afhalen (of van de website downloaden). De school is wettelijk verplicht
deze aanvragen vast te leggen. Ingevulde formulieren dienen ten minste 3 weken van te voren
ingediend te zijn bij de directeur. Op dit formulier vindt u de hele regeling rondom verlof vragen en
geven.
Alle verzuim wordt digitaal verstuurd naar de leerplichtambtenaar.

20

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Door middel van toetsing krijgt de school twee maal per jaar, in het midden en aan het eind van een
schooljaar een objectief beeld van de leervorderingen van de individuele leerling, de groep en de
school. Toetsing is een van de manieren om te weten te komen hoe leerlingen zich ontwikkelen.
Daarnaast zijn de toetsen en de resultaten daarvan voor ons een manier om ons onderwijs te evalueren.
Verspreid over het hele schooljaar maken leerlingen toetsen. Methodegebonden toetsen worden
gemiddeld een keer per maand afgenomen. De niet-methodegebonden toetsen (CITO) twee keer per
jaar. Alle toetsen zijn in een toetskalender vastgelegd. De resultaten van de niet-methodegebonden
toetsen worden geanalyseerd door de betrokken leerkrachten. De analyses worden doorgesproken met
de IB-er en de directeur. Op school hechten we vooral belang aan een overzicht van meerdere toetsen
van de afgelopen jaren. Dan wordt er namelijk een trend zichtbaar over het presteren van een leerling
en ons onderwijs.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op onze school vinden we het belangrijk goed zicht te houden op de resultaten van het onderwijs.
Tegelijk beseffen we dat deze resultaten slechts over een deel van het onderwijsleerproces gaan. Er zijn
namelijk veel wezenlijke zaken, die slecht zijn uit te drukken in getallen, zoals emotionele ontwikkeling,
sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, en andere. We willen als school een belangrijke bijdrage
leveren aan de toerusting voor de levenstaak.
Voor de kernvakken maken we gebruik van toetsen die zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut Voor
Toetsontwikkeling (CITO). De uitslag van elke toets (score) wordt omgezet in een niveau (A– E en I – V)
en in ons systeem ParnasSys wordt daar een niveauwaarde en vaardigheidsscore aan toegekend.
Daarin wordt de toets-score vergeleken met de gemiddelde landelijke score.
In de bijlage vindt u de scores van de afgelopen jaren op de kernvakken. Deze worden uitgedrukt in
niveauwaarden.
Deze niveauaanduiding is bruikbaar op leerling-niveau als ook op groepsniveau.
De scores op leerling-niveau zijn voor ouders altijd ter inzage.
Ter vergelijking:
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A= niveauwaarde: 4 en hoger.
B= niveauwaarde 3-4
C= niveauwaarde 2-3
D= niveauwaarde 1-2
E= niveauwaarde 0-1
We zijn een kleine school. In de meeste groepen zitten 5 -10 leerlingen per groep. Hierdoor kunnen
individuele scores het gemiddelde erg beïnvloeden.

Wat waren de gemiddelde scores op de Diaeindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

We gebruiken de DIA eindtoets voor de leerlingen van groep 8.
Dit is een adaptieve, digitale toets. Gemiddelde scores van een Eindtoets geven voor een kleine school
een beperkte blik.
Voor iedere leerlingen is een passend schooladvies gegeven.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

14,3%

vmbo-(g)t

14,3%

havo

42,9%

vwo

28,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samen

Verantwoordelijkheid

Rust en Structuur

We willen een school zijn, waar ouders en leerlingen zich welkom en veilig voelen. Voor de ontwikkeling
van de leerlingen is een veilig schoolklimaat belangrijk. In een dergelijk klimaat kunnen ze werken aan
hun zelfvertrouwen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is een goede communicatie van groot
belang.
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Vanuit onze christelijke
identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze
niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij
leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede
kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor nu en de toekomstige samenleving.
We vinden het belangrijk dat er orde en rust op school is. Leerlingen hebben die rust nodig om goed te
kunnen leren.
We willen dat er een goede sfeer hangt in de school. We zijn trots op onze collegialiteit, maar willen ook
dat de leerlingen goed met elkaar omgaan. De identiteit van de school speelt hierin ook een rol.
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Leerlingen hebben een verschillende achtergrond, maar we horen allemaal bij elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
“Samenleven” is de kern van onze samenleving. Als team van CBS de Ster willen we de leerlingen
voorbereiden op een volwaardig lidmaatschap van de samenleving. Een van onze doelen is om de
leerlingen op te voeden tot het verantwoordelijkheid nemen voor en deelname aan de gemeenschap,
binnen en buiten de school. Met behulp van de methode KWINK en de methode Goed Gedrag wordt
tijdens klassengesprekken gesproken over goede omgangsvormen en worden sociale vaardigheden
geoefend.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
CBS de Ster werkt met een vier jaren cyclus. Onze huidige schoolplanperiode loopt van 2019-2023. Elk
schooljaar worden er doelen uit het schoolplan verwerkt in een schooljaarplan. Aan deze doelen
worden concrete acties verbonden voor het betreffende schooljaar.
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn vooraf een aantal doelen opgesteld. Deze worden hieronder kort
geëvalueerd. Verder nemen we een aantal speerpunten mee naar het schooljaar 2020-2021. Deze zijn
ook verwoord in het Schoolplan 2019-2023.
* Ontwikkelingen ICT binnen het onderwijsprogramma
Aan het eind van schooljaar 2018-2019 is onze visie op ICT afgerond. Aan het begin van het schooljaar is
onze coach vanuit Basicly op school geweest om het hele team wegwijs te maken in het werken met
Basicly. Basicly helpt leerkrachten om digitale geletterdheid een plek in het onderwijs te geven. N.a.v.
de gesprekken met de coach van Basicly en de ICT-er en de directeur van de school is er een plan van
aanpak opgesteld. Hier zijn we afgelopen schooljaar mee gestart. De bedoeling is dat we ICT integreren
in ons thematisch werken. De koppeling tussen onze Leskrachtmethode en Basicly blijkt in praktijk
geen toevoeging te zijn op het gebied van ICT. Aan het begin van het volgende schooljaar gaan we, in
afstemming met het team, ICT wegzetten met behulp van de visie die er ligt. Er zal een concreet plan
worden gemaakt met de doelen die we aan het eind van het jaar willen behalen op het gebied van ICT
in de groepen.
* Bezinning en implementeren omgaan met sociale vaardigheden
Afgelopen jaar hebben we lessen aangeboden sociale vaardigheidslessen aangeboden middels de
methode Kwink. Gaandeweg het schooljaar merkten we dat er ook algemene regels en afspraken
school breed ingeoefend moesten worden, om het op een leuke en respectvolle manier van het
omgaan met elkaar op het plein te stimuleren. We hebben de methode ‘Goed Gedrag’ hiervoor
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gebruikt, waarbij alle groepen tegelijkertijd werkten aan dezelfde schoolregel en afspraak. Dit doen we
om dezelfde taal te spreken naar de leerlingen toe. Als team hebben we een korte scholing gekregen
binnen de methode ‘Stop-loop-praat’, wat we ook toepassen met de leerlingen op school. We oefenen
‘stop-loop-praat’ wekelijks in met de leerlingen. Hiermee leren de leerlingen hun eigen grenzen aan te
geven en de grens van een ander te respecteren.
* Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Alle leerkrachten hebben voorafgaand aan de scholing die plaats zou vinden, het boek ‘Kei in
hoogbegaafdheid’ van Jan Kuipers gekregen om door te lezen. De scholing zou in april plaatsvinden,
maar kon vanwege Corona niet doorgaan. Mede door de komst van een aantal nieuwe teamleden
hebben we ervoor gekozen om de scholing niet naar het eind van het jaar, maar naar het begin van het
nieuwe schooljaar te verplaatsen.
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6

Schooltijden en opvang

De uitvoering van de Tussenschoolse opvang is in handen van de TSO-commissie van de school. We
werken met een strippenkaart systeem.
Voor voor- en naschoolse opvang kunnen ouders contact opnemen met Skippy.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 11:50

13:00 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 11:50

13:00 - 15:15

-

Woensdag

-

08:30 - 11:50

13:00 - 15:15

-

Donderdag

-

08:30 - 11:50

13:00 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 11:50

13:00 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: De onderbouw is om 11:50 vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3-6 en groep 7-8

Woensdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en Skippy, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
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Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Skippy, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

09 juli 2021

22 augustus 2021
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