Schoolplan
Onze missie
OBS Sterrendonk: Een STER in onderwijs!
We bieden een stevige basis, door goed opbrengstgericht onderwijs, waarbij zo hoog mogelijk
wordt ingezet voor elke leerling, met differentiatie en ondersteuning, binnen een veilig en
gestructureerd schoolklimaat.

delta-onderwijs

Onze visie
SFEER:
Een prettige pedagogische omgeving met een warm welkom verhoogt het
welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Sociaal gedrag wordt aangestuurd, begeleid en
ondersteund. Het groene schoolplein daagt uit tot samen spelen
STRUCTUUR: Een rustige werksfeer, waarin kinderen instructie goed oppikken en
geconcentreerd zelfstandig of samen kunnen oefenen om het beste uit zichzelf te halen.
KWALITEIT: Een jaarklassenmodel met differentiatie op verschillende niveaus, waarbij we
streven naar het bieden van optimale ontplooiingskansen voor elke individuele leerling op
zowel sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch als creatief gebied.

Onze visie:
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de
omgeving en samen leren en ontdekken.
Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terugzien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling,
communicatie, houding en gedrag.

Onze waarden
De openbare identiteit van de school is zichtbaar en voelbaar bij alle betrokkenen. We zien
gastvrijheid, we zien elkaar, we zien een mooie mix, we communiceren open, we werken
samen, we helpen elkaar, iedereen denkt en werkt mee en er is een gedeeld
verantwoordelijkheidsgevoel.

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit
Speerpunt 1
We creëren
voorwaarden voor leren
en ontwikkelen

Speerpunt 2
We meten en
verbeteren
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de
scholen bij hun
kerntaken

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

*Kanjerschool, training van
sociale vaardigheden
*Inspirerende leeromgeving
*Goed ingerichte lokalen
*Hoge betrokkenheid
leerlingen bij activiteiten
*Rust, structuur en
regelmaat bij het leren
*Leerkracht is leidend bij
bepalen van leerdoelen
*Interactief/ differentiatie
*Afwisseling ICT en papier

*Ontwikkelingsdoelen
jonge kind: KIJKregistratie
*Methodetoetsen en
Leerlingvolgsysteem Cito
vanaf groep 3
*Volgen van individuele
vaardigheidsgroei leerlingen
*Evaluatie schoolresultaten
met ambitieniveau: 70% op
niveau I-II-III
*Groepsoverzichten met
kenmerken en leerbehoefte

*Onderhoud gebouw
door architectenbureau
*Bovenschoolse
aanbesteding contracten
*Bovenschoolse aansturing
financieel beleid
-P&O adviseur

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

A Nascholing Kanjertraining
licentie A en B

A Rapporten digitaal en
completer vormgeven

B Nascholing EDI: Expliciete
Directe Instructie
Optimale focus op IDGI
Interactief/ gedifferentieerd
Directe instructie

B Leerlingen actief
betrekken en mee laten
praten over eigen ambities,
bijv. startgesprekken met de
leerling en ouders

C Executieve functies: Wat
is de waarde en hoe leren
we kinderen dit toepassen

C Leerlingen laten
reflecteren op het proces,
naast reflectie op het doel
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Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Speerpunt 4
We garanderen een
stevige basis

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar
Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

*Een vloeiende doorgaande
lijn van voorschool tot in
groep 8
*Expertise van individuele
teamleden wordt ingezet
*In leerteams werken aan
schoolontwikkeling
*Leerkrachten reflecteren op
zichzelf en op elkaar d.m.v.
filmopnames Iris Connect
*Leerkrachten coachen
elkaar

*De school oogt gezellig en
overzichtelijk
Het team draagt de missie
en visie uit
*Duidelijke en open
communicatie met ouders
en externen
*Het continurooster en BSO
biedt ouders en kinderen
een fijn dagritme
*Het schoolplein is groen en
uitdagend

*Huisbezoek bij alle nieuwe
peuters en kleuters
*Samenwerking met ouders
bij ontwikkeling van het kind
*Gezamenlijk pedagogisch
klimaat met de BSO
*Vakdocenten van MOOVE
verzorgen de gymlessen
twee keer per week
*Een goede overgang van
groep 8 naar VO
*Stageschool Pabo Avans

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

A Het creëren van nog meer
uitdaging "Eye Candy" in de
speel- leeromgeving in de
voorschool (en groep 1-2)
om optimale betrokkenheid
te bewerkstelligen. Doelen
zijn daarbij leidend.

A De visie op het jonge kind
en de visie op onderwijs aan
groep 3 vertoont een
vloeiende lijn.

A Delta onderwijs werkt aan
de duurzaamheid en
klimaatbeheersing van het
schoolgebouw

B Teamleden nemen
verantwoordelijkheid voor
de eigen professionele
ontwikkeling
C Expertise van teamleden
nog meer benutten

B Delta onderwijs werkt
samen met de scholen aan
de aantrekkingskracht als
werkgever (aantrekken en
behouden goed personeel/
waardering/ kansen tot
ontplooiing en
verwezenlijken ambities)

A Samen met bestuur en
SKO mogelijkheden
onderzoeken voor een
hernieuwde samenwerking
OBS Sterrendonk met KDV
't Sterrenrijk t.b.v. een
Kindcentrum

Speerpunt 6
We maken leren en
werken betekenisvol

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

Hoe zie je dit al terug?

*Bij het jonge kind
spelenderwijs werken aan
ontwikkelingsdoelen
*Sterk investeren in lezen/
taal en rekenen met
effectieve methodes
*Vast lesrooster
*Breed aanbod met wereldoriëntatie, techniek, muziek,
beeldende vorming
*Gezonde school: certificaat
voeding/ sport en bewegen

*Onderscheid tussen jonge
kind en schoolkind
*Kinderen leren zichzelf
uiten en presenteren:
dagopeningen/Sterrenshow
*Aandacht voor verschillen
ontwikkeling/ leerbehoefte
*BOUW/ Playing for succes
*Plusklas voor begaafde
leerlingen
*Kanjermaatjes/ hulpmaatje

*Thematisch ingerichte
speelhoeken in de
voorschool en groep 1-2
*Leerlingen bewust maken
van de focus op doelen
*Doelen koppelen aan
ervaringen door gastlessen
en excursies
-natuurexcursies
-culturele projecten
-techniekmiddagen
*Leespromotie

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

Wat ontwikkelen we?

A Op Delta niveau:
ontzorgen van school en
directie op het gebied van:
verschillende
beleidsaspecten:
-Personeel
-Onderwijs en kwaliteit
-Facilitair
-Financiën

A Keuze van een nieuwe
rekenmethode die past bij
de missie en visie.

A Onderzoeken hoe en waar
we de leerlingen meer
autonomie kunnen geven

B Bewegend leren:
activiteiten uitbreiden en
toepassen, traject door LIO
stagiaire

B Goed kijken naar de
talenten van leerlingen en
deze beter inzetten.

C Naast het programma
voor beeldende vorming een
programma voor tekenen

C Meer kennis opdoen van
de Mindset, zodat we het
"Growie en Fixie" verhaal
ook buiten de Plusklas
kunnen voortzetten.

B Goed borgen van beleid
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Speerpunt 7

Speerpunt 8
We werken aan
blijvende
aantrekkingskracht

Speerpunt 5
We doen recht aan
ieders eigenheid

B Zelfredzaamheid bij
leerlingen bevorderen

We nemen verantwoordelijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling

D Visie op burgerschap
herformuleren
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B Passend onderwijs
vormgeven met
werkeenheid Noord
C Intensiveren
samenwerking met Sociaal
Wijkteam

2023-2024

2020-2021

D

A-B-C

Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode

Tevredenheidsonderzoek Vensters / Visitatie Delta onderwijs
2020 - 2021		
2021 - 2022
2022 - 2023 Tevredenheidsonderzoek Vensters / Visitatie Delta onderwijs
2023 - 2024

Het jaar rond
Schoolontwikkeling:

6 studiedagen: 's ochtends leerteams a.d.h.v.onderwerpen schoolplan, 's middags taakmiddagen/ Teamnascholing: Kanjertraining licentie A of B/ Teamnascholing EDI (Expliciete Directe Instructie)

Teamoverleg:

3 keer teambespreking (kort en alleen waar nodig, zo mogelijk interactief) 6 keer Onder- en Bovenbouwbespreking (kort, vanuit de dagelijkse praktijk in de klas, betrokkenheid leerkrachten, effectief)

Ondersteuning:

5 keer ondersteuningsteam (OT)/ 4 keer klein OT/ 4 keer Peuter ondersteuningsteam (PZT) / Bijeenkomsten Passend onderwijs werkeenheid Noord

Medezeggenschap:

6 keer vergadering Medezeggenschapsraad (Organisatie, beleid en inhoud van het onderwijs) / 6 keer vergadering Ouderraad (Organisatie schoolactiviteiten/feesten)

Planperiode

AUGUSTUS
-Plannen leerteams (verdelen onderwerpen)
-Plannen individuele professionalisering
-Groepsoverzichten checken
-Differentiatiemodellen invullen groep 3 t/m 8
-Gouden weken voorbereiden
-Leerlingen Plusgroep selecteren
-Leerlingen BOUW selecteren
-Plannen informele teamactiviteiten
-Plannen van exursies/ gastlessen
SEPTEMBER
-Evaluatie schoolresultaten Eind 2019-2020
-Startgesprek groep 4 t/m 8
-Kijkavond voorschool t/m groep 3

jul/aug
Specifiek

Bijlagen

OKTOBER
-Kanvas Kanjertraining sociogram groep 2 t/m 8

FEBRUARI
-Groepsbespreking met IB
-Contactgesprekken groep 4 t/m 7
-Adviesgesprekken groep 8 met ouders en leerlingen

NOVEMBER
-Groepsbespreking met IB
-Contactgesprekken groep 1 t/m 3 en 8
DECEMBER

MAART
-Contactgesprekken groep 1 t/m 3
APRIL
-Cito eindtoets groep 8
-Kanvas Kanjertraining sociogram groep 2 t/m 8
MEI
-Vaststellen werkverdelingsplan 2021-2022
-Plannen teamnascholing 2021-2022
-Warme overdracht Voortgezet onderwijs

JANUARI
-Cito toetsen Leerlingvolgsysteem
-Groepsoverzichten aanpassen
-Differentiatiemodellen aanpassen
-Groepsbespreking met IB

�

feb/mrt

okt/nov

JUNI
-Cito toetsen leerlingvolgsysteem
-Groepsoverzichten aanpassen
-Differentiatiemodellen aanpassen
-Warme overdracht nieuwe leerkracht
-Overzich plusleerlingen opstellen
-Vaststellen en bespreken jaartaken personeel
-Contactgesprekken groep 2 t/m 7

jul/aug
apr/mei

20-8-2020
8-9-2020
1 en 3-9-2020
18-9-2020

TB planning
Kijkavond voorschool t/m groep 3
Startgesprek groep 4 t/m 8
Studiedag leerteams

30-10-2020
9-12-2020
27-01-2021

Studiedag leerteams
Studiedag leerteams
Studiedag leerteams

25 en 26-2-2021
6-4-2021

Kanjertraining licentie B
Studiedag leerteams

OBS Sterrendonk: Schoolgids 2020-2021***Werkdocument toelichting speerpunten schoolplan ***Ondersteuningsplan***Pestprotocol***Pedagogisch beleid Voorschool Sterrendonk***Beleid (hoog)begaafdheid

Delta onderwijs:

Veiligheidsbeleid***Beleidsnotitie zorgplicht sociale veiligheid***Plaatsing-schorsing--en verwijderingsbeleid***Meldcode huiselijk geweld

25-5-2021 Borging afspraken leerteams
Vaststellen werkverdelingsplan
28-5-2021 Kanjertraining licentie B

2021-2022

2022-2023

2023-2024

