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Beste ouders, verzorgers en geïnteresseerden,

Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van onze school, Jenaplanschool De Sterrenwachter. 

Met deze gids willen we een indruk geven van wie wij zijn en wat wij doen: welke grondslag wij als 
school hebben, welke betekenis wij daar aan geven en wat de uitwerking daarvan is op de kwaliteit van 
ons onderwijs. In de schoolgids zijn ook praktische, organisatorische zaken opgenomen. Daarnaast 
kunt u lezen hoe wij ons de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en wat onze plannen zijn voor de 
toekomst. 

Hebt u vragen na het lezen van de schoolgids? U kunt hiervoor altijd bij het schoolteam terecht. Hebt u 
opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de schoolgids, dan horen wij dit graag.

Met elkaar maken we er weer een mooi schooljaar van.

Hartelijke groet,
het team van de Sterrenwachter

Voorwoord
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Contactgegevens

Jenaplanschool De Sterrenwachter
Lindelaan 108
1231CN Loosdrecht

 0355821003
 http://www.loosdrecht.sterrenwachter.nl
 c.vandenbouwhuijsen@talentprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Carolina van den Bouwhuijsen c.vandenbouwhuijsen@talentprimair.nl

Directeur Angelique van Hees angelique.van.hees@sterrenwachter.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Locatie OBS de Linde
Lindelaan 54
1231CM Loosdrecht
 035 582 3005
Onze onderbouwgroepen zitten tijdelijk in het gebouw van OBS de Linde, 300 meter verderop in de 
straat.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.903
 http://www.talentprimair.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

252

2021-2022

De leerlinggegevens zijn van zowel de Sterrenwachter in Loosdrecht als de Sterrenwachter in 
Hilversum. 

Jenaplanschool de Sterrenwachter in Loosdrecht heeft op 1 februari 2022 179 leerlingen.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Unita.

Kenmerken van de school

Veilige schoolomgeving

Brede talentontwikkelingSoc.-emotionele ontwikkeling

Vertrouwen in elkaar Lerende organisatie

Missie en visie

Het motto van Jenaplanschool de Sterrenwachter is ‘ieder kind is een ster met zijn eigen kleur en glans’. 
De school heeft een verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van ieder kind. Daarbij zien we 
een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen en te 
ontplooien. 

Wij beschouwen onze school als een gemeenschap waarin je met elkaar zorg draagt voor elkaar. Om 
die reden beschouwen wij ons onderwijs daarom ook als een vorm van opvoeding. We richten ons niet 

1.2 Missie en visie
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alleen op het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, want leren omvat zoveel méér dan dat.

Over drie jaar vormt Jenaplanschool De Sterrenwachter met OBS De Linde en Kinderopvang 
Eigen&Wijzer een IKC in Loosdrecht. Deze heeft als werknaam 'IKC Talent Primair' gekregen, naar de 
schoolorganisatie waartoe beide scholen behoren.

IKC Talent Primair is het kloppend hart van de buurt, een liefdevolle ontdekplek voor kinderen van 0 tot 
12 jaar en hun ouders. Kinderen, ouders en professionals werken samen aan de groei en ontwikkeling 
van het totale kind, in alle facetten. In deze positieve leer- en leefgemeenschap kunnen kinderen 
opgroeien tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een gezonde en 
duurzame wereld. 

Binnen IKC Talent Primair ondersteunen we kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van zichzelf en 
hun talenten vanuit succeservaringen en zelfvertrouwen. In verbinding en vanuit verwondering 
stemmen we op ieder kind af, zodat we kunnen bieden waar het behoefte aan heeft en kan groeien. 

Identiteit

Jenaplanschool de Sterrenwachter is een algemeen bijzondere school. Algemeen bijzonder houdt in 
dat onze school neutraal is, in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke stromingen. Ieder mens, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of 
levensbeschouwelijke achtergrond, is bij ons welkom. 

Op onze school wordt kinderen van jongs af aan geleerd respect te hebben voor elkaars mening en 
overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de diversiteit tussen kinderen, zonder daar een 
oordeel of voorkeur over uit te spreken. De culturele, levensbeschouwelijke en economische 
achtergronden van kinderen worden allen belicht en gerespecteerd. 

De naam De Sterrenwachter staat voor het beeld dat wij willen bewaken; ieder kind is een ster met zijn 
eigen kleur en glans. Wij vinden dat je op school jezelf mag zijn. Door een plek te bieden waar kinderen 
veel leren over zichzelf, hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten worden ze zelfbewuste individuen 
die doordachte keuzes kunnen maken. Dit vinden we belangrijk in een wereld die in rap tempo 
verandert en nog niet volledig te voorspellen vaardigheden vraagt. Openheid, met de oprechte wil om 
te willen leren met en van elkaar, is waar we naar streven. 'Geluk' is expliciet een bedoeling van onze 
school. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Daarbij is het belangrijk ook de 
ander te zien, te horen en te respecteren. Als onderdeel van het grote geheel, in een steeds complexere 
wereld om ons heen, moeten kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en waar ze 
staan. 

Goed onderwijs is boeiend onderwijs, waarbij ervaren, ontdekken en onderzoeken centraal staan. Het 
kind wordt daarbij als geheel gezien en er is ruimte voor het ontwikkelen van een eigen identiteit.
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Op De Sterrenwachter werken we in stamgroepen. In de stamgroepen zitten kinderen uit verschillende 
jaargroepen. In de onderbouw hebben we een instroomgroep 0/1 (de Zeepaardjes) en twee 
stamgroepen 2/3 (de Welpjes en de Slingeraapjes). We kiezen bewust voor deze combinatie om de 
oude overgang tussen 'de kleuters' en 'grote school' soepel te laten verlopen. De middenbouw bestaat 
uit twee groepen 4/5 (de Atalanta's en de Vuurvliegjes). De bovenbouw heeft twee groepen 6/7/8 (de 
Witte Wolven en de Jaguars). De gemeente heeft toestemming gegeven voor nieuwbouw. Het nieuwe 
gebouw komt op de plaats van het oude schoolgebouw te staan. 

Op school leren we heel veel. Dat doen we niet alleen met ons hoofd (werk), maar ook door met elkaar 
in gesprek te gaan (gesprek), samen te spelen (spel) en door samen te vieren (viering). Werk, gesprek, 
spel en viering zijn de vier basisactiviteiten van ons onderwijs.

werk
Kinderen werken op een vast tijdstip in een geplande tijdsduur. Zij werken samen of alleen aan een 
zelfgekozen of opgedragen taak. Er wordt daarin een zekere vrijheid gegeven: wat betreft tijdsduur en 
gekozen werk. Die vrijheid is afhankelijk van de leeftijd, aard en het ontwikkelingsniveau van het kind 
en de aard van het werk. Het werk wordt gestructureerd en gepland, er zijn afspraken en er vindt 
controle plaats. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun opdrachten, hun werk te 
plannen, met andere kinderen samen te werken, hulp te bieden, te vragen, te ontvangen en te 
accepteren en ze leren hun zelfstandigheid te ontwikkelen.

gesprek
Het gesprek is een van de belangrijkste uitdrukkingsmiddelen van de mens. Op basis van 
gelijkwaardigheid wordt er met elkaar van gedachten gewisseld. De deelname van alle 
gesprekspartners in onze school wordt gestimuleerd, zodat zij naar elkaar leren luisteren, hun 
gedachten en gevoelens onder woorden leren brengen en leren elkaars meningen te respecteren. 
De kring is fundamenteel in ons type onderwijs. Het is een ontmoetingsplek waar veel dingen gebeuren 
en besproken worden. De dagopening is een voorbeeld van zo'n kring. Maar we hebben ook 
leeskringen, vertelkringen, nieuwskringen en meer.

spel
Elk kind heeft behoefte aan beweging. In het spel wordt daaraan tegemoet gekomen. Het spel is voor 
een harmonische ontwikkeling van groot belang. Door het spel ontwikkelt het kind zijn motoriek en 
leert zich te bewegen in de hem omringende ruimte. Tijdens het spel kan het kind zijn gevoelens en 
fantasieën ontwikkelen, het spel heefft een ontspannende werking en is van groot belang voor de 
creativiteitsontwikkeling. Bovendien leert het kind rekening te houden met de gevoelens en belangen 
van anderen, zich te uiten op allerlei creatieve manieren en leer het zijn eigen lichaam kennen met alle 
mogelijkheden en beperkingen.

viering
Vieren doen we op allerlei manieren. Een viering is een situatie met een creatief, feestelijk en 
bezinnend karakter. Het is typisch een groepsgebeuren, waarbij allen zich betrokken voelen en 
waaraan elk kind, ongeacht zijn mogelijkheden, mee kan doen. Beeldende, muzikale, dramatische en 
dans- en bewegingsvormen kunnen in een viering centraal staan. Maar ook het demonstreren van 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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dingen die in de klas aan de orde zijn, zoals projecten. De kinderen leren gebeurtenissen en ervaringen 
bewuster te beleven en er gevoelsmatig mee om te gaan, initiatieven te ontplooien en hun 
groepsverbondenheid te ontwikkelen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

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

Taal
10 uur 10 uur 

Rekenen
5 uur 5 uur 

Voorbereidend schrijven
2 u 30 min 2 u 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min

Buitenspelen
2 u 30 min 2 u 30 min

Gym
2 uur 2 uur 

Wereldorientatie
2 uur 2 uur 

Zelfredzaamheid
45 min 45 min

De eerste twee jaar werken de kinderen spelenderwijs aan beginnende geletterdheid en beginnende 
gecijferdheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de projecten van de Kleuteruniversiteit. 

Dagelijkse activiteiten zijn: 

- De kring: samen praten, verhalen, boeken, versjes, liedjes, spelletjes, taalactiviteiten, 
rekenactiviteiten, wereldverkennende activiteiten

- De speelwerklessen:werken met ontwikkelingsmaterialen, spelen in themahoeken, met de computer 
werken, knutselen, tekenen enzovoorts

Invulling onderwijstijd
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- De gymles en het buiten spelen: zowel belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek als voor het 
samen leren spelen

Door te kiezen voor gecombineerde groepen 2/3 krijgen de kinderen in groep 2 al veel mee van hetgeen 
groep 3 leert. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wereldoriëntatie geven wij in projectonderwijs. Hierin is aandacht voor geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur, techniek, levensbeschouwing, kunstzinnige en creatieve vorming, enzovoort. 

Naast de lessen sociale en emotionele vorming nemen we deze ontwikkeling continu mee in ons 
onderwijs.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 u 45 min 8 u 45 min 8 u 45 min 6 u 45 min 6 u 45 min 6 u 15 min

Taal
1 uur 1 uur 1 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min

Schrijven
2 u 30 min 30 min 30 min 15 min 15 min 15 min

Spelling
1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Buitenspelen
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Sociale en emotionele 
vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
30 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gemeenschapsruimte met podium
• Lokaal voor Remedial Teaching en verrijkingsgroepen

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met BSO De Pinkenstal en KDV De Pinkenstal.

We werken in groeiende mate samen met de Pinkenstal van Eigen&Wijzer en werken toe naar de 
vorming van een Integraal KindCentrum. Zo gaan driejarigen vast een paar keer kijken op school.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Soms is een groepsleider afwezig, bijvoorbeeld bij ziekte. We proberen dan zoveel mogelijk een collega 
voor de groep te zetten. Bij langdurige afwezigheid van een groepsleider proberen we een invaller te 
regelen via onze vervangingspool PIO. We hebben het geluk te beschikken over een aantal ouders die 
ook leerkracht zijn. Zij vallen ook regelmatig in.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Het team van De Sterrenwachter bestaat uit zeer betrokken stamgroepleiders, een intern begeleider, 
coordinator meer- en hoogbegaafdheid, remedial teacher, taalcoordinator, onderwijsassistent, 
conciërge, administratief medewerker, ICT-er, en twee directeuren. Daarnaast beschikken we over 
vakleerkrachten voor gym, drama en muziek. Ons team wordt wisselend aangevuld met stagiaires van 
de opleiding tot leerkracht, onderwijsassistent of gym. Met elkaar vormen we een divers team waarin 
we met elkaar meedenken, elkaar steunen en elkaar kritisch bevragen. Voortdurend denken we met 
elkaar na over het beste onderwijs voor al onze kinderen.

2.2 Het team
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Vooruitlopend op de IKC-vorming hebben Jenaplanschool De Sterrenwachter en OBS De Linde 
gezamenlijk de volgende strategische thema's opgesteld:

- Zicht op de ontwikkeling van de leerling

- Zicht op (de ontwikkeling van) medewerkers

- Samenwerken met de omgeving

- De kwaliteitszorg op orde

- Een nieuw ontwikkelconcept voor een nieuw IKC

Het volledige schoolplan van onze school is te vinden op de 
website https://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/.

Doelen in het schoolplan 

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.

In het schoolplan staan ambities en acties beschreven bij ieder strategisch thema. Het volledige 
schoolplan van onze school is te vinden op de website https://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Onze leerlingen kunnen cognitief meer aan dan op de gemiddelde basisschool (ruim 90% van onze 
leerlingen stroomt uit naar VMBO-GT en hoger).Op dit moment volgen de leerkrachten voornamelijk 
de methodes waarbij er wordt gedifferentieerd op drie niveaus. We hebben geconstateerd dat een deel 
van onze leerlingen te weinig uitdaging krijgt. Wij hebben per vakgebied en per bouw beschreven wat 
ons aanbod is per niveau. We onderscheiden 3 niveaus:  de weergroep, de basisgroep en de meergroep. 
Hierbij is er ruimte voor extra ondersteuning in de groep voor leerlingen die moeite hebben met de 
leerstof en krijgen leerlingen die dit nodig hebben voldoende uitdaging. De uitdaging die de kinderen 
nu in de klas krijgen aangeboden willen we graag gaan uitbreiden. (We beseffen ons dat 3 jaargroepen 
bij elkaar veel vraagt van de leerkracht). We hebben hiervoor een leerkracht vrij kunnen roosteren die 
nu kinderen aan de bovenkant en aan de onderkant kan ondersteunen, dit is buiten de groep. We 
hebben hiervoor ook SIDI-PO aangeschaft. We willen in schooljaar 2022-2023 alle kinderen screenen 
om een zo goed  mogelijk gepast aanbod te kunnen geven. Ook heeft het implementeren van het 
effectieve directe instructiemodel in de hele school de aandacht.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komend schooljaar zal een leerkracht de opleiding Rekenspecialist gaan volgen, zodat we 
kinderen met rekenproblemen nog beter kunnen begeleiden en in hun ondersteuningsbehoefte 
kunnen voorzien. 
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• Taalspecialist

De remedial teacher biedt extra hulp op het gebied van taal en rekenen door middel van gerichte 
instructie op onderdelen die nog niet worden beheerst.

De specialist meer- en hoogbegaafdheid draagt zorg voor een beleid op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid en coordineert de inhoud van de verrijkingsgroepen.

De taalspecialist bevordert en bewaakt de kwaliteit van ons taalonderwijs.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

De intern begeleider, de remedial teacher en de specialist meer- en hoogbegaafdheid kunnen worden 
ingeschakeld als kinderen meer zorg nodig hebben op het gebied van werkhouding, gedrag en 
taakaanpak. Door het voeren van kind-talentgesprekken kan worden gekeken naar de talenten van 
kinderen en hoe deze kunnen bijdragen aan zelfvertrouwen en motivatie van het kind. Aandacht 
besteden aan wat goed gaat en samen met het kind een plan maken hoe het kind zich verder kan 
ontwikkelen, heeft een zeer positieve invloed op het gedrag, werkhouding en taakaanpak van het 
kind. 

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn komen in aanmerking voor plaatsing in een van onze 
verrijkingsgroepen. In de verrijkingsgroep krijgen kinderen uitdagende opdrachten, waarbij de 
ontwikkeling van een onderzoekende houding centraal staat, en het verder ontwikkelen van praktisch, 
creatief en analytisch denken. Voor de selectie van de verrijkingsgroep maken we o.a. gebruik van een 
vragenlijst, de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem en signaleringen door leerkrachten en ouders. 
Daarnaast passen we, op basis van de specifieke vaardigheden van een begaafd kind, het curriculum 
aan. We compacten de reguliere stof, en bieden extra verrijkingsmateriaal aan in de klas. Regelmatig 
bespreekt de coördinator meer- en hoogbegaafdheid samen met de intern begeleider en de 
betreffende leerkracht de voortgang van de begaafde leerlingen en hoe deze leerlingen zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op onze school besteden we veel tijd en energie aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Samenwerken, helpen en hulp ontvangen, feedback geven en ontvangen, voor jezelf 
opkomen en meebewegen, zijn vaste onderdelen van onze schooldagen. We bespreken situaties die 
goed gaan of kijken hoe iets beter kan. We zien de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen als 
iets dat continue aandacht vraagt en niet iets dat zich beperkt tot een specifiek lesuur. Op onze school 
heerst een sterk pedagogisch klimaat.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Succes!Spiegel.
Deze gaat jaarlijks naar alle leerlingen vanaf groep 5, de medewerkers en de ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Goossen ibloosdrecht@sterrenwachter.nl

vertrouwenspersoon Noordhuis vertrouwenspersoon@sterrenwachter.nl
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Stichting Kind en Toekomst Loosdrecht

Klachtenregeling

Wij maken gebruik van de klachtenregeling van Talent Primair. Deze is te vinden op: 
https://www.talentprimair.nl/de-organisatie/klachtenregeling/

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Naast de gesprekken met ouders en kinderen informeren we ouders via Social Schools. Dit is een 
afgesloten omgeving voor alle communicatie van en naar ouders. In de app kunnen ouders de 
tweewekelijkse nieuwsberichten lezen, een gesprek inplannen en de jaarkalender raadplegen. Ook 
plaatsen we regelmatig berichten en foto's van activiteiten in de klas. Af en toe plaatsen we ook 
nieuwsberichten op de website van de school www.sterrenwachterloosdrecht.nl

De relatie tussen leerling, ouder en leerkracht wordt ook wel de ‘gouden driehoek’ genoemd. In die 
driehoek staat de leerling bovenaan zodat hij bij wijze van spreken rust op zijn ouders en leerkracht. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school van 
positieve invloed zijn op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden van 
kinderen. Tijdens gesprekken tussen ouder, leerkracht én leerling wordt deze samenwerking zichtbaar 
voor het kind. We houden deze gesprekken drie keer per jaar: bij de start, halverwege en aan het einde 
van het schooljaar.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 95,00

Daarvan bekostigen we:

• culturele uitstapjes

• drama- en muzieklessen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Ons jaarlijkse feestweek voor de hele school, waarin de onder- en middenbouw op schoolreisje gaat. De 
bovenbouw gaat in deze week twee nachten op kamp.

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.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Een goede samenwerking tussen ouders en het team is van groot belang. Bij ons op school zetten veel 
ouders zich op verschillende manieren in. We zijn daar heel blij mee. Op deze manier zullen de kinderen 
school en thuis als een vanzelfsprekend geheel ervaren. 

Ouders nemen zitting in de Medezeggenschapsraad (MR) of in de ouderraad (voorheen 
activiteitencommissie). De ouderraad organiseert activiteiten zoals Sinterklaas en de ouderviering aan 
het einde van het jaar. Ook zijn er veel ouders die met een groepje kinderen lezen of rekenen, meegaan 
naar het bos of helpen bij een project.

Een aantal ouders heeft een stichting opgericht om geld uit onder andere de ouderbijdrage te 
beheren. Deze stichting “Kind en Toekomst Loosdrecht” stelt zich ten doel de kinderen van de 
Sterrenwachter te verrijken en te ondersteunen met het organiseren, het coördineren en realiseren, het 
beheren van de financiële administratie van activiteiten die het reguliere lesprogramma aanvullen. 
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Stichting Kind en Toekomst Loosdrecht int en beheert de vrijwillge ouderbijdrage en andere middelen 
vanuit sponsoring en subsidies. Deze middelen worden ingezet ten bate van de leerlingen, bijvoorbeeld 
culturele uitstapjes, dramalessen en vieringen.

We benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat wil zeggen dat wij geen kinderen uitsluiten van 
schoolactiviteiten wanneer ouders de bijdrage niet betalen. Wanneer betaling in één keer voor u een 
probleem is, kunt u contact opnemen met de directeur van de school om een afspraak te maken over 
betalen in termijnen. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via onze oudercommunicatie-app Social Schools.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Via onze oudercommunicatie-app Social Schools.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Als openbare Jenaplanschool staan wij open voor iedereen, ongeacht godsdienst of identiteit. Een 
Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, groepsleiders en ouders. Ouders spelen in het 
Jenaplanonderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. De groepsleiders mogen daarom een bewuste 
keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding 
van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als 
lezen, schrijven en rekenen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin kunt u 
al uw vragen stellen en een kijkje nemen in de school. U kunt uw zoon of dochter aanmelden vanaf de 
geboorte. Hiervan ontvangt u een inschrijfbevestiging. Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, 
maken we afspraken voor het wennen. Wanneer kinderen doorstromen vanuit de voorschoolse opvang 
krijgen we een warme overdracht van de pedagogisch medewerkers. 

4.4 Toelatingsbeleid
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Wanneer uw zoon of dochter op een andere school zit en u overweegt over te stappen naar de 
Sterrenwachter, overleggen we met u en de huidige school op welke manier wij kunnen voldoend aan 
de onderwijs- en zorgbehoefte van uw kind(eren).

4.5 IKC Talent Primair

De komende jaren gaat De Sterrenwachter fuseren met Openbare Basisschool De Linde in Loosdrecht. 
De twee scholen gaan een Integraal KindCentrum (IKC) vormen, samen met de kinderopvang en 
naschoolse opvang van Eigen&Wijzer. Op de locatie van de Sterrenwachter komt een nieuw gebouw 
waarin het onderwijs en de naschoolse opvang gevestigd worden. In het bestaande gebouw van 
Eigen&Wijzer komt, naast de kinderopvang, ook het consultatiebureau. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

In onze jaarplanning zijn vaste meet- en bespreekmomenten opgenomen voor de didactische 
ontwikkeling. Bij de toetsing maken we gebruik van methodetoetsen, niet-methodegebonden toetsen 
(CITO-toetsen) en observaties. Per leerling vullen we de belemmerende en stimulerende factoren in, 
zowel didactisch als sociaal-emotioneel. 

Deze gegevens gebruiken wij om ons onderwijs aan te passen aan de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. We werken cyclisch en opbrengstgericht: na de reguliere cito-meting maken we de balans 
op, op groepsniveau en op individueel niveau. De resultaten worden geanalyseerd en per bouw 
besproken met de leerkrachten en intern begeleider. We gebruiken hiervoor gegevens uit Parnassys, 
ons leerlingvolgsysteem, dat ons een overzicht geeft van de ontwikkelingen op niveau van de school, 
leerjaar, groep en individuele leerling. Naar aanleiding van de analyse en de opbrengsten maken we een 
plan voor de volgende periode. Dit doen we op drie verschillende niveau’s: 

1. weer (herhaling van instructie en extra oefening)
2. basis 
3. meer (extra uitdaging)

Een meer uitgebreide beschrijving staat in ons SchoolOndersteuningsProfiel op onze website: 
website https://www.sterrenwachterloosdrecht.nl

5.2 Resultaten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

5 Ontwikkeling en resultaten
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De scores van Sterrenwachter Loosdrecht en Sterrenwachter Hilversum zijn samen verwerkt door 
DUO.

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Jenaplanschool De Sterrenwachter
95,4%

96,7%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Jenaplanschool De Sterrenwachter
59,6%

64,7%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (55,1%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,1%

vmbo-k 6,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 3,1%

vmbo-(g)t 28,1%

vmbo-(g)t / havo 3,1%

havo 28,1%

havo / vwo 9,4%

vwo 15,6%

onbekend 3,1%

De informatie betreft Sterrenwachter Loosdrecht en Sterrenwachter Hilversum.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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respecteren en zorgen

reflecteren en presenterencommuniceren en samenwerken

Op onze school besteden we veel tijd en energie aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Samenwerken, helpen en hulp ontvangen, feedback geven en ontvangen, voor jezelf 
opkomen en meebewegen, zijn vaste onderdelen van onze schooldagen. We bespreken met elkaar 
welke afspraken we willen om prettig te kunnen samenleven en samenwerken. We bespreken situaties 
die goed gaan en kijken hoe iets beter kan. We zien de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
als iets dat continue aandacht vraagt en niet iets dat zich beperkt tot een specifiek lesuur. Op onze 
school heerst een sterk pedagogisch klimaat.

In onze jaarplanning zijn vaste meet- en bespreekmomenten opgenomen voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Bij het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 
maken we gebruik van observaties, een sociogram en ZIEN. Tot en met groep 4 vullen de leerkrachten 
ZIEN in, vanaf groep 5 doen de leerlingen dit ook zelf. Per leerling vullen we de belemmerende en 
stimulerende factoren in, zowel didactisch als sociaal-emotioneel.

Deze gegevens gebruiken wij om ons onderwijs aan te passen aan de sociaal-emotionele 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We werken cyclisch en opbrengstgericht: twee keer per jaar 
maken we de gegevens op groepsniveau en op individueel niveau. De resultaten worden geanalyseerd 
en per bouw besproken met de leerkrachten en intern begeleider. We gebruiken hiervoor gegevens uit 
Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, dat ons overzicht geeft van de ontwikkelingen op niveau van de 
school, leerjaar, groep en individuele leerling. Naar aanleiding van de analyse en de opbrengsten maken 
we een plan voor de volgende periode. Een meer uitgebreide beschrijving staat in ons 
SchoolOndersteuningsProfiel op onze website: website https://www.sterrenwachterloosdrecht.nl

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Eigen&Wijzer , buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Eigen&Wijzer, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. We werken in groeiende mate samen met het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van kinderopvang Eigen&Wijzer, locatie Pinkenstal. De 
Pinkstal heeft een eigen gebouw naast de Sterrenwachter, maar gebruikt ook lokalen binnen de school. 
Over drie jaar vormen we samen met de kinderopvang en OBS De Linde een Integraal Kind Centrum.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Omdat de onderbouw (groep 1 t/m3) momenteel op een andere locatie is gehuisvest, hebben deze 
groepen een aangepast rooster. Zij hebben ook een vijf gelijke dagen van 8.15 tot 14.00 uur.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 -  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 -  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 -  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 -  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 -  - 14:15  - 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen:

maandag 29 augustus 2022: Kennismakingsgesprekken

vrijdag 23 september 2022

maandag 5 december 2022

vrijdag 24 februari 2023

vrijdag 30 juni 2023

maandag 3 juli 2023

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Paasweekend 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 27 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart/Pinksteren 18 mei 2023 29 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Carolina van den Bouwhuijsen maandag t/m donderdag 8.00 tot 17.00

035-5821003
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