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Het Sterrenwachterslied  

 

Samen werken, samen spelen en luisteren naar elkaar  

ook een ander even helpen  

is voor een sterrenwachter geen bezwaar  

Doe je al die dingen samen, dan voel je je ook niet alleen  

Want je voelt altijd de warmte van de Sterrenwachters om je heen  

  

Als echte sterrenwachters weet je hoe het moet dat je als sterrenwachter alles 

samen doet  

Nu je een sterrenwachter bent  

Nu je een sterrenwachter bent weet je dat is gewoon heel goed  

Nu je een sterrenwachter bent  

Nu je een sterrenwachter bent weet je dat is gewoon heel goed  

  

Eentje rekent als de beste, een ander is een kei in taal  

En de derde tekent prachtig, nummer vier verzint een leuk verhaal  

Iedereen zijn eigen plekje en allemaal dezelfde kans want bij ons zijn kinderen sterren, met 

een eigen kleur en eigen glans  

  

Als echte sterrenwachters weet je hoe het moet dat je als sterrenwachter alles 

samen doet  

Nu je een sterrenwachter bent  

Nu je een sterrenwachter bent weet je dat is gewoon heel goed  

Nu je een sterrenwachter bent  

Nu je een sterrenwachter bent weet je dat is gewoon heel goed  
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Voorwoord   
  

  

Beste ouders, verzorgers en geïnteresseerden,  

  

Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 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 nog vragen na het lezen van de schoolgids?  

U kunt hiervoor altijd bij het schoolteam terecht. Hebt u opmerkingen en/of suggesties naar 

aanleiding van de schoolgids, dan horen wij dit graag.  

  

Met elkaar maken wij er weer een mooi schooljaar van.  

  

Hartelijke groet,  

Namens het team  
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1. Wie zijn wij?  
  

De school 

Jenaplanschool De Sterrenwachter is een algemeen bijzondere school voor primair 

onderwijs in Loosdrecht. 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.   

Daarbij zijn wij ook een traditionele vernieuwingsschool omdat we het gedachtengoed van 

Peter Petersen, de oprichter van het Jenaplanonderwijs, uitdragen. Wij zijn de enige 

Jenaplanschool in Loosdrecht.  

De naam De Sterrenwachter staat voor het beeld dat wij willen bewaken; ieder kind is een 

ster met zijn eigen kleur en glans.  

Op De Sterrenwachter wordt gewerkt met stamgroepen. In de stamgroepen zitten 

kinderen uit verschillende jaargroepen. In de onderbouw zitten de groepen 1 en 2, in de 

middenbouw zitten de kinderen uit groep 3, 4 en 5 en in de bovenbouw zitten de kinderen 

uit groep 6, 7 en 8. 

 

Het team 

Het team van De Sterrenwachter bestaat uit 11 zeer betrokken stamgroepleiders, een 

intern begeleider, een remedial teacher, een schoolondersteuner en een conciërge, een 

administratief medewerker en een directeur. 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. 

Iedere stamgroep heeft zijn eigen naam. In de onderbouw zijn dit de Dolfijnen en de 

Guppies, in de middenbouw de Lieveheersbeestjes, de Vuurvliegjes en de Atalanta’s en in 

de bovenbouw de Jaguars, de Cheeta’s en de Witte Wolven.  

 

De team-samenstelling ziet er het schooljaar 2019/2020 als volgt uit:  
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Dolfijnen Anne-Fleur Anne-Fleur Anne-Fleur Anne-Fleur Anne-Fleur 

Guppies Maartje Maartje Maartje Maartje Maartje 

Vuurvliegjes Marjolein Marjolein Margriet Margriet Margriet 

Lieveheersbeestjes Bas Bas  Marijke Bas Bas 

Atalanta’s Martine Martine Annemarie Annemarie Annemarie 

Witte Wolven Nadesja Nadesja Nadesja Nadesja Nadesja 

Jaguars Chantal Chantal Chantal Chantal Chantal 

Cheeta’s Marieke Caroline Caroline Caroline Marieke 

IB Caroline Marjolein V. Marjolein V.   

RT   Marie-José ½ Marie-José ½ Marie-José ½   
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De stamgroepleiders verrichten naast hun lesgevende taken verschillende taken binnen de 

school. Deze taken (als lid medezeggenschapsraad, lid activiteitencommissie, ICT-taken of 

kamp-taken) zijn onder de verschillende teamleden verdeeld. 

De directeur regelt algemene zaken rondom gebouw, personeel en organisatie.   

 

Op De Sterrenwachter zijn drie zorgbegeleiders werkzaam: Twee intern begeleiders (IB) en 

een remedial teacher (RT). De intern begeleiders zijn Marjolein Verbeeten en Caroline 

Oonk. De remedial teacher is Marie-José Laagland.  

  

De intern begeleiders regelen alle zaken op het gebied van zorg rondom de kinderen. Zij 

zijn actief op drie niveaus: de zorg in de groepen, de zorg in de school en de 

bovenschoolse zorg.   

De zorg in de groepen wordt op de eerste plaats geregeld door de groepsleiders van de 

stamgroepen. De intern begeleider ondersteunt, begeleidt en coacht de groepsleiders bij 

het geven van deze zorg.  

Bij de zorg in de school gaat het vooral om het realiseren van passend onderwijs voor ieder 

kind. Hiermee wordt het coördineren van zorg bedoeld, het opstellen en realiseren van 

zorgaanvragen, het organiseren en geven van scholingen aan het team, gesprekken met 

ouders en het formuleren van zorgbeleid.  

In sommige gevallen is er ook sprake van behoefte aan bovenschoolse zorg. Er kan dan 

gebruik gemaakt worden van een bovenschools zorg- en adviesteam (ZAT). De taak van 

de intern begeleider is hierbij om de zorgvraag voor te bereiden en aan te melden bij het 

ZAT (zorg- en adviesteam). Ook neemt de intern begeleider deel aan de bespreking met 

het ZAT en zorgt zij voor de verslaglegging en terugkoppeling van de adviezen en 

afspraken aan de school.  

  

De stamgroepleiders kunnen leerlingen aandragen bij het zorgteam. De intern begeleider 

en de remedial teacher onderzoeken welke leerlingen de komende periode extra 

ondersteuning krijgt. Deze ondersteuning kan geboden worden door de remedial teacher. 

Daarbij kan zij ook diagnosticerende toetsen inzetten om de onderwijsbehoefte van een 

kind te verhelderen. De ondersteuning die een remedial teacher geeft kan o.a. zijn: hulp bij 

technisch lezen, herhaald inoefenen van spellingcategorieën, inslijpen van 

rekenstrategieën of ondersteunen bij het leren werken met methodes en werkboeken. Ook 

schrijft de remedial teacher handelingsplannen en houdt zij het zorgdossier bij. Daarnaast 

heeft zij regelmatig contact met de groepsleiders, intern begeleider en ouders over de 

voortgang van het kind.  

  

De schoolondersteuner helpt met kopieerwerk, archivering, boodschappen en andere 

faciliterende ondersteuning. 

De conciërge heeft zorg voor het gebouw, ondersteund met allerlei zaken en begeleid 

kinderen met lezen. 

De administratief medewerkster zorgt onder andere dat de leerling administratie in orde is, 

regelt de betalingen en zorgt voor een goede overdracht van gegevens naar het 

voortgezet onderwijs. 
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Vervanging bij ziekte   

Soms is een groepsleider afwezig, bijvoorbeeld bij ziekte. Er wordt dan getracht te zorgen 

dat er een invaller komt via Vervangingsmanager PIO, waar de Sterrenwachter bij 

aangesloten is. 

Mocht op het laatste moment blijken dat een stamgroepleider afwezig is, dan worden uw 

kinderen opgevangen door een ander teamlid of wordt de groep opgedeeld. 

 

Stagiaires   

Wij bieden de gelegenheid aan stagiaires van de Pedagogische Academie om op school 

stage te lopen. Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie leraar in 

opleiding (LIO) afstuderen. De functie LIO houdt in dat de student bevoegd is om de groep 

zelfstandig te leiden gedurende een langere periode en een aantal dagen per week. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vaste 

groepsleider.  

Ook bieden we soms een leerplek aan leerlingen van het voortgezet onderwijs die een 

maatschappelijke stage moeten lopen, leerlingen van het MBO of een 

tweedegraadslerarenopleiding. We vinden het belangrijk bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkeling van leerlingen en studenten en houden hierdoor goed zicht op de 

ontwikkelingen binnen het vervolgonderwijs.   

 

Contact en aanspreekpunt  

Voor vragen over uw kind is de groepsleider het eerste aanspreekpunt. Wanneer u de 

groepsleider wilt spreken, kunt u via de mail een afspraak maken. Wanneer u de school 

wilt bezoeken in verband met het maken van een schoolkeuze, kunt u een afspraak 

maken met de directeur van de school via directie@sterrenwachter.nl. Circa éénmaal 

per maand wordt er een informatieochtend met rondleiding verzorgd voor 

geïnteresseerde ouders/verzorgers. Deze data staan op de website 

(www.sterrenwachterloosdrecht.nl) onder ‘contact’. 

   

De richting van ons onderwijs.  

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.  

  

Deze uitgangspunten worden versterkt door het Jenaplangedachtengoed. Wij 

beschouwen onze school als een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en het 

schoolteam. De essenties van het jenaplanonderwijs staan in onderstaande tabel 

weergegeven.  

De 20 basisprincipes van jenaplanonderwijs zijn opgenomen als bijlage I.  

Voor meer informatie over de geschiedenis en achtergrond van het Jenaplanonderwijs 

kunt u ook terecht op: www.jenaplan.nl en www.jenaplan.nu.  

Op onze site (www.sterrenwachterloosdrecht.nl) kunt u, onder het kopje ‘ons onderwijs’, 

een filmpje vinden waarin het jenaplanprincipe wordt toegelicht.    

http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
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Wij benaderen ieder kind als een uniek individu met eigen ideeën en mogelijkheden. Ieder 

kind heeft zijn eigen talenten en mag deze ook ontwikkelen. Het kind is zelf eigenaar van 

zijn ontwikkeling, in samenwerking met zijn of haar ouders en het schoolteam.  

  

De situering en grootte van de school.  

De Sterrenwachter ligt aan de Lindelaan in Loosdrecht en is gecentreerd in een woonwijk. 

Op het kleine plein is ook de ingang van de karakteristieke Rooms Katholieke Pauluskapel 

te vinden.  

Om de school ligt een ruim speelplein, voorzien van een aantal speeltoestellen en groen, 

waar alle kinderen naar hartenlust kunnen rennen en spelen. Het plein wordt ook gebruikt 

door de kinderopvang van Eigen & Wijzer (Pinkenstal), deze opvang is gelegen naast onze 

school.  

De onderbouw van De Sterrenwachter is gevestigd in het naastgelegen gebouw (de 

Pinkenstal). De verbinding tussen onder, midden en bovenbouw wordt op verschillende 

manieren georganiseerd en de onderbouwleerlingen zijn ook geregeld in het 

hoofdgebouw. 

Grenzend aan het schoolplein en het gebouw van de Pinkenstal ligt een ruime 

parkeerplaats. Achter de parkeerplaats is een klein winkelcentrum te vinden.  

  

Het hoofdgebouw is een lichte, ruime school, overzichtelijk ingedeeld met zes lokalen. Via 

de hoofdingang komt u in de gemeenschapsruimte met een podium voorzien van een 

geluidinstallatie en theaterverlichting. Deze ruimte is ook voorzien van een bibliotheek 

voor alle leesniveaus en er staat een groot aantal computers die door alle kinderen 

gebruikt kunnen worden. Deze ruimte wordt ook gebruikt door leesouders en voor 

groepsinstructies of individuele verwerking van lesstof. Er is een bovenverdieping met een 

bovenbouwlokaal en een speelzaal voor de onderbouw. De speelzaal is voorzien van 

divers speelmateriaal.  
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Op De Sterrenwachter zitten ca.180 leerlingen die verdeeld zijn over 2 

onderbouwgroepen, 3 middenbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen. 

  

De gemeente Wijdemeren heeft toestemming gegeven voor nieuwbouw. In schooljaar 

2019/2020 zullen verdere voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van de scholen in 

Nieuw-Loosdrecht getroffen worden.  
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Stichting Talent Primair 

Jenaplanschool De Sterrenwachter valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs 

Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'.  

Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000 

leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, 

Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn 

openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een 

Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden 

Onderwijs op OBS Blaricum.  

Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken.  

Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website 

www.talentprimair.nl  

 

Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. 

De heer Roel Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw Fije Hooglandt lid.  

 

Toezicht:  

Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op 

voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op 

voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en 

drie op voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent 

Primair gevestigd zijn.  

 

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor 

advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen 

onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang 

zijn.  

Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire 

gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 

oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een 

Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.  

Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de 

gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop 

van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en 

streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het 

Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders 

van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent 

Primair.  
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Missie/Visie  

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan 

ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor 

een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We 

realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en 

opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. 

Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van 

Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.  

Op www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en 

kernwaarden van de stichting. Daar kunt u ook ons missiefilmpje bekijken.  

 

Jaarverslagen  

De jaarverslagen worden begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op de site van 

Talent Primair geplaatst (zie ‘onze missie’; jaarverslagen).  

 

Samenwerkingsverbanden 

Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de 

regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee 

stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen.  

1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl  

2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl  

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling 

voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning 

onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. 

Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken.  

 

Klachten 

Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het 

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht 

onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.  

De officiële procedure kunt u vinden onder ‘onze klachtenregeling’ en ‘klachtenschema’ 

(op www.talentprimair.nl onder contact).  

 

Adres 

Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is:  

Amersfoortsestraatweg 180c 1272 RR Huizen  

Telefoonnummer: 035 - 5257578  

Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl  

Voor directe contactgegevens van de scholen zie blok “onze scholen” op de website. 

Voor de medewerkers van het bestuursbureau zie blok “over ons” op de website. 

 

  



  

13 
 

2. Waar staan wij voor?   
  

Missie en visie.  

Het onderwijs is zo ingericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

doorlopen, dat wordt afgestemd op de voortgang in de eigen specifieke ontwikkelingen 

en talenten van ieder kind. Ons jenaplanonderwijs richt zich op:  

● het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden  

● de emotionele ontwikkeling 

● de cognitieve ontwikkeling 

● het ontwikkelen van creativiteit 

 

Met noodzakelijke kennis wordt bedoeld dat kinderen de bagage mee krijgen die zij nodig 

hebben om zich zelfstandig te kunnen bewegen en zich te ontwikkelen in de wereld. Het 

gaat dan om cognitieve kennis op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en om 

sociale vaardigheden die nodig zijn om in verschillende situaties en contexten te kunnen 

manoeuvreren. Hieronder vallen ook culturele vaardigheden en lichamelijke 

vaardigheden. 

Culturele vaardigheden verwerven wil zeggen dat kinderen leren kennis te hebben van 

onze maatschappij; de cultuur en de leefwereld van verschillende mensen. Binnen ons 

onderwijs hebben wij oog voor wat kinderen in de toekomst nodig hebben, zoals 

beheersing van de informatiemiddelen, aandacht voor andere godsdiensten, 

milieuvraagstukken, derde wereldproblemen en het kritisch omgaan met 

communicatiemiddelen als internet en sociale media. Hierover kunt u meer lezen in de 

paragraven over actief burgerschap en ict. 

Bij lichamelijke vaardigheden wordt uitgegaan van de natuurlijke bewegingsdrang van 

kinderen. Daar wordt aan tegemoet gekomen door verschillende spellen en activiteiten. 

Kinderen leren op deze manier hun lichaam kennen, met al zijn mogelijkheden en 

beperkingen. Voor de jongste kinderen worden in de groep of in het inpandige speellokaal 

activiteiten aangeboden, voor de oudere kinderen gebeurt dit in de groep, op het plein of 

in de nabijgelegen sporthal. Leren gebeurt in een combinatie van lichamelijke, cognitieve 

en zintuigelijke ervaringen.  

 

Onder emotionele ontwikkeling valt het leren uiten en accepteren van de eigen 

gedachten en gevoelens, maar ook die van een ander. Dit wordt ontwikkeld door middel 

van verschillende spel- en gespreksvormen. Hierover kunt u meer lezen bij de paragraaf 

over sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

Bij cognitieve ontwikkeling leren kinderen in zoveel mogelijk situaties zelfstandig te denken, 

waar te nemen, te experimenteren, te onderzoeken en problemen op te lossen. Er wordt 

een werksituatie gecreëerd waarin samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 

concentratie en rust een belangrijke plek hebben.  

 

Het ontwikkelen van creativiteit houdt in dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te 

onderzoeken en ook zelf oplossingen leren vinden. Op deze manier wordt tegemoet 
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gekomen aan de natuurlijke en creatieve uitingsdrang van kinderen. Zelf initiatieven 

ontplooien wordt sterk aangemoedigd.  

     

Uitgangspunten en prioriteiten.  

Aan onze manier van lesgeven ligt een visie ten grondslag met betrekking tot mens en 

maatschappij. Het gaat vooral om onze kijk op kinderen en dat bepaalt ons denken en 

handelen in de school.  

 

Het motto van Jenaplanschool De Sterrenwachter is ‘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.  

We zien de school als een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en het 

schoolteam.  

De school heeft een verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van een kind. 

Daarbij zien we een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde voor een kind om zich te 

kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Ouders en stamgroepleiders nemen samen de 

verantwoordelijkheid voor deze brede ontwikkeling van kinderen en ondersteunen en 

versterken elkaar daarbij. 

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.  

 

Het volledige identiteitsdocument van De Sterrenwachter is opgenomen als bijlage II. 

 

Klimaat van onze school.   

Onze Jenaplanschool is een gemeenschap met kinderen, groepsleiders en ouders. Ouders 

dragen een deel van de opvoeding over aan de school, maar hun medewerking in onze 

school blijft zeer belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u bewust heeft gekozen voor onze school 

en uw participatie daarin. Over deze participatie kunt u meer lezen in hoofdstuk zes.  

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. Naar onze mening zijn kinderen allemaal verschillend en kunnen zij veel van 

elkaar leren.  
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Organisatie van de school 

Onze school heeft heterogene groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende 

leeftijden en leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Deze groepen worden stamgroepen 

genoemd. Iedere stamgroep heeft een paralelgroep, dus: twee onderbouwgroepen, twee 

middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. In deze groepen zitten circa 30 

kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende belangstelling, aanleg, karakter 

en ontwikkeling.  

In de onderbouw zitten de instroomkinderen, eerste- en tweedejaars bij elkaar, in de 

middenbouw de derde-, vierde- en vijfdejaars en in de bovenbouw de zesde-, zevende- 

en achtstejaars.  

  

Jongens en meisjes worden zo gelijk mogelijk verdeeld over de stam- en jaargroepen. Er 

wordt rekening gehouden met de kinderen die extra zorg nodig hebben. Broertjes en zusjes 

worden bij voorkeur niet in dezelfde stamgroep geplaatst. Er wordt gekeken naar 

bestaande vriendschappen en mogelijke vriendschappen. Er wordt gestreefd naar een 

goede verdeling tussen actieve, initiatiefrijke kinderen en kinderen die minder snel op de 

voorgrond treden. De totale stamgroep is zo evenwichtig mogelijk samengesteld.  

   

De kinderen van de midden- en bovenbouw blijven, indien mogelijk, drie jaar bij dezelfde 

groepsleider. Ieder schooljaar komen vanuit de onderbouw nieuwe derdejaars in de 

middenbouw en stromen vanuit de middenbouw nieuwe zesdejaars door naar de 

bovenbouw. Iedere stamgroep heeft dus ieder jaar een andere samenstelling. Bij de 

samenstelling van de stamgroepen hanteren we verschillende criteria. De sociale en 

cognitieve ontwikkeling van het kind vormen het uitgangspunt bij het vormen van de 

nieuwe stamgroep.  

  

Aan het einde van het schooljaar is er de zogeheten wendag. We gaan dan draaien in de 

nieuwe samenstelling. De kinderen kunnen dan alvast wennen aan hun nieuwe groep, de 

kinderen en de groepsleider. De kinderen weten dan al een beetje wat er gaat komen en 

gaan rustiger hun vakantie in.  

  

Ons Jenaplanonderwijs richt zich op het verwerven van kennis en de emotionele en 

verstandelijke ontwikkeling. Met het aanbieden van leerstof, materialen en technieken 

ontplooien kinderen hun creatieve uitingsdrang. En niet in de laatste plaats is er binnen ons 

ritmisch weekplan (lesrooster) aandacht voor het verwerven van culturele en lichamelijke 

vaardigheden. Binnen dit ritmisch weekplan worden vier basisactiviteiten onderscheiden, 

wetende: gesprek, spel, werk en viering.   

 

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.  
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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 heeft 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 leert het zijn eigen lichaam kennen met alle mogelijkheden en 

beperkingen.  

   

Werk    

Kinderen werken op een vast tijdstip in een geplande tijdsduur. Zij werken samen of alleen 

aan een zelfgekozen of opgedragen taak. Er wordt hen 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.  

 

Viering   

Op school leren we heel veel. Dat doen we niet alleen met ons hoofd (werk), maar ook 

door met elkaar in gesprek te gaan (kring) en samen te spelen (spel). En door samen te 

vieren (viering). Op De Sterrenwachter is dit laatste een zeer fundamentele activiteit.  

Vieren doen we op velerlei manieren. Allereerst natuurlijk de grote feesten als Sinterklaas en 

Kerst. We geven hier een echt Sterrenwachtertintje aan. 

Een viering is een situatie met een creatief, feestelijk of 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 

de dingen die in de klas aan de orde zijn, bijvoorbeeld 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.  

Vanzelfsprekend vieren we uitgebreid en op heel speciale wijze de verjaardag van een 

kind op school. Altijd een feestelijke gebeurtenis. De groepsleid(st)ers vieren hun verjaardag 

per bouw. Voor hen en de kinderen is dit vaak een hoogtepunt van het jaar.  

Daarnaast vieren we het begin en einde van de week. Op maandag komen we bij elkaar 

in de gemeenschapsruimte. We openen dan de week met diverse activiteiten. Een 

toneelstuk door groepleid(st)ers, de start van een speciaal project of een optreden van 

ouders. Ook is er een aantal keren muzikale weekopening, waarin kinderen hun muzikale 

kwaliteiten kunnen laten zien. 

Op vrijdag zijn de kinderen aan de beurt. Zij laten zien wat ze de afgelopen week in de 

stamgroep hebben gedaan. Of een bijdrage die ze speciaal voor deze gelegenheid 

hebben geoefend. Soms laat een groep iets zien over een IPC project. Of doen ze een 

dans, gewoon omdat ze dat leuk vinden. Op deze manier kijken we nog even terug op de 

voorbije week en sluiten op een gezellige manier de  week af. Ouders zijn altijd van harte 

welkom bij  deze vieringen.  
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Ook zijn er stamgroepvieringen in de eigen stamgroep of samen met een groep uit de 

andere bouw. Kinderen mogen hier dan hun talenten laten zien. Een dansje, een 

toneelstukje of een liedje. In de beslotenheid van de groep kunnen kinderen gemakkelijker 

iets van zichzelf laten zien. Ouders mogen hier helaas niet bij zijn. 

 

De kring 

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. 

De dagopening is dagelijks en wordt iedere keer door één of twee kinderen verzorgd. Zij 

bereiden het voor en hebben ook de leiding tijdens dit kwartier. Tijdens de dagopening 

kunnen verschillende activiteiten gedaan worden zoals een spel of een lied. Ook de 

leeskring en de natuurkring worden door kinderen zelf verzorgd. In de leeskring presenteren 

een of twee kinderen een leesboek. Er worden tekeningen en spulletjes meegenomen ter 

ondersteuning van het verhaal. Na het vertellen van een samenvatting wordt er een stukje 

voorgelezen. Aan het eind van de leeskring mag de rest van de groep als jury een 

beoordeling geven. Er wordt dan besproken wat sterke punten zijn en wat verbeterpunten 

zijn voor een volgende keer.  

In de natuurkring wordt door kinderen een natuuronderwerp uit de nabije omgeving 

gepresenteerd. Ook hier worden vaak allerlei spullen meegenomen om aan de groep te 

laten zien. Na afloop mogen er vragen gesteld worden en vertellen kinderen wat ze van de 

presentatie vonden. Feedback ontvangen en geven zijn dus belangrijk bij deze twee 

kringen.  

  

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 alleen op het aanleren van schoolse kennis en 

vaardigheden, want leren omvat nog zo veel méér dan dat.  

  

Huiswerk 

Op De Sterrenwachter vinden we het heel belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken 

en dat ze kunnen plannen. Al vanaf de onderbouw geven we kinderen een stuk eigen 

verantwoordelijkheid en de mogelijkheid zelf activiteiten te kiezen. Dit is zichtbaar in de 

groep middels een planbord, waarop kinderen met pictogrammen aangeven welke 

activiteit ze gaan doen. Ook leren kinderen langzaamaan werken met planningkaartjes.  

Alle kinderen in de middenbouw krijgen een A-planning. Dit is een kaartje waarop de 

groepsleider aangeeft welk werkje een kind moet doen en wanneer. In een volgend 

stadium mogen kinderen (binnen aangegeven grenzen) variëren in de volgorde van de 

werkjes.  

In de bovenbouw gaan we nog een stap verder. Kun je goed met een A-planning werken, 

dan krijg je een B-planning. Hierop staan nog maximaal 2 verplichte werkjes op een dag. 

De andere werkjes staan in een weektaak. De kinderen bepalen van deze laatste werkjes 

zelf wanneer in de week ze die gaan doen. Tenslotte is er nog een C-planning. Op deze 

kaartjes staat alleen nog maar de weektaak. De kinderen hebben een grote mate van 

vrijheid om de werkjes op een dag en verspreid over de week te plannen. De kinderen 

houden op weekoverzichten bij wat ze gedaan hebben en of het af is.  
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Belangrijk om te weten is dat alle kinderen in principe hetzelfde werk doen. Wel heeft de 

groepsleider bij een B- of C-planning meer ruimte om kinderen andere, meer uitdagende 

werkjes te geven. Vanzelfsprekend zijn er verschillende momenten van controle door de 

groepsleider.  

Als onze kinderen van school gaan, dan kunnen ze ook heel goed plannen en deze 

planning ook goed uitvoeren. Grote taken worden in stukken gehakt. Leerwerk verspreid 

over de week. Onze ervaring is dat onze kinderen weinig problemen hebben op de 

middelbare school met hun huiswerk.  

In groep 7 en 8 geven wij een beperkte hoeveelheid huiswerk mee. Hierdoor raken de 

kinderen vertrouwd met thuis schoolwerk doen en krijgen zij ervaring met het plannen van 

hun werk, mede als voorbereiding op het VO 
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3. Organisatie van ons onderwijs.   
  

 

Maatwerk voor ieder kind.  

In alle stamgroepen wordt gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen van 

handelingsgericht werken. In het groepsoverzicht beschrijft de groepsleider wat een kind 

helpt en wat hem belemmert te kunnen leren, dit worden stimulerende en belemmerende 

factoren genoemd. Ook benoemt de groepsleider van ieder kind de onderwijsbehoeften 

per vakgebied. Dit kan herhaalde uitleg zijn, samenwerken met een ander kind of juist 

verkorte lesstof.  

In de onderbouw zijn er groepsplannen voor beginnende geletterdheid en beginnende 

gecijferdheid, in de midden- en bovenbouw zijn er groepsplannen voor begrijpend lezen, 

technisch lezen, spelling en rekenen.  

In de groepsplannen worden doelen gesteld met als streven deze aan het eind van een 

periode te behalen. Ieder groepsplan wordt verdeeld in een basisaanbod voor alle 

kinderen en in een subgroep voor kinderen die meer werk en uitdaging aankunnen en een 

subgroep voor kinderen die meer herhaling en ondersteuning nodig hebben. Op deze 

manier wordt op al deze vakgebieden gericht en kritisch gekeken en gehandeld naar de 

onderwijsbehoeften van kinderen.  

  

De begeleiding wordt door de groepsleiders zelf aan de kinderen geboden. Het kan 

voorkomen dat er aanvullende ondersteuning nodig is. In dat geval komen de 

zorgbegeleiders in beeld. Ouders worden hier vanaf het begin bij betrokken. Het kan ook 

zijn dat ouders zelf het initiatief nemen een zorgvraag met de groepsleider te bespreken. 

De groepsleider, de intern begeleider en eventueel de remedial teacher bespreken 

vervolgens met elkaar wat de behoeften zijn en welke vervolgstappen genomen moeten 

worden. Hieruit kan een individueel handelingsplan voortkomen of mogelijk een 

zorgaanvraag bij het samenwerkingsverband Unita. Over dit samenwerkingsverband is 

meer te lezen in hoofdstuk vijf.  

    

De onderwijsactiviteiten.   

Er worden veel activiteiten aangeboden op school. De eerder genoemde activiteiten zoals 

gesprek, spel, werk en viering gelden voor alle bouwen. Ook de kringen worden in iedere 

bouw toegepast. Toch heeft iedere bouw ook zijn eigen specifieke, op de leeftijd van de 

kinderen afgestemde, activiteiten en methodes.  

Hieronder leest u per bouw wat de kinderen aangeboden krijgen en met welk doel.  

  

Onderbouw (1/2)  

De ontwikkeling van kleuters verloopt vaak met sprongen. Ook zijn zij fysiek ingesteld en 

vinden we het belangrijk dat hier aan tegemoet gekomen wordt. De week wordt 

ingedeeld volgens een ritmisch weekplan. Iedere dag wordt door middel van 

dagritmekaarten vormgegeven. De dagritmekaarten zijn plaatjes waarop kinderen kunnen 

zien welke activiteiten er die dag gepland staan en in welke volgorde. Tijdens de 

zelfstandige werkmomenten plannen kinderen met hun eigen vaste magneetplaatje op 
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het planbord een werkje in. Ook werken de kinderen uit de onderbouw met een 

plankaartje. 

  

In de onderbouw wordt gewerkt met Onderbouwd. Deze methode speelt in op het 

spelenderwijs leren dat bij kleuters centraal staat. De taalontwikkeling wordt de hele dag 

gestimuleerd, vaak met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden 

kringgesprekken plaats: er wordt voorgelezen en verteld, er worden vraag- en 

antwoordspelletjes gedaan en gedichtjes geleerd. Bijna alle kinderen leren op een speelse 

manier de letters in de onderbouw. Vanuit Onderbouwd wordt gewerkt aan letterkennis, 

woordenschat, klanken, klankgroepen, visuele en auditieve discriminatie, verhaalbegrip, 

communiceren en rijmen. Dit gebeurt met behulp van liedjes, plaatjes, verhalen, 

materialen en verwerkingsopdrachten.  

  

Ook de rekenontwikkeling wordt gestimuleerd. Voor rekenen wordt eveneens gebruik 

gemaakt van Onderbouwd. Er wordt gewerkt aan vaardigheden zoals sorteren, seriëren, 

doortellen, rangtelwoorden, chronologie, resultatief tellen, verkort tellen, nuances, 

contouren, lengte, temperatuur, cycli en tijdsbesef.  

  

Motoriek heeft een belangrijke plaats in de onderbouw. Kleuters bewegen veel en graag 

en kunnen op dat gebied nog veel behendigheid leren. Bij Onderbouwd wordt hier 

specifiek aandacht aan besteed, dit gebeurt naast de lessen bewegingsonderwijs en het 

buiten spelen. Onderbouwd besteedt specifiek aandacht aan werken vanuit de hand, 

werken vanuit de arm, stempelen, kleien, vouwen, doolhoven, kralenplanken, weven, 

verven, kleuren, scheuren, tekenen, vlechten, plakken, rijgen, strikken, prikken en de 

pengreep.  

Tweemaal per week vinden er bewegingslessen in het speellokaal plaats volgens een 

methode.  

 

Voor wereldoriëntatie werkt de onderbouw volgens de IPC-structuur zoals deze in de 

midden- en bovenbouw wordt gehanteerd. In de onderbouw worden de kerndoelen van 

oriëntatie op jezelf en de wereld (tule.slo.nl) gekoppeld aan de thema’s zoals deze door 

Onderbouwd worden aangeboden.. 

 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij SOEMO. Dit is een methode die op 

preventieve wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Soemo werkt 

met kaarten die zijn onderverdeeld in drie categorieën: woorden, vaardigheden en 

vergissingen. Het gaat er hierbij om dat kinderen kennis hebben van de betekenis van 

woorden, concrete handelingen in kunnen zetten bij het omgaan met anderen en leren 

begrijpen dat bepaalde gedragingen en uitspraken kunnen zorgen voor botsingen in 

normen en waarden. In zijn geheel gaat het om het ontwikkelen van een attitude. Eens in 

de twee weken wordt er een kaart aan de groep aangeboden die centraal staat. 

Wanneer zich een situatie voordoet die vraagt om het bespreken van een andere kaart, 

dan wordt die uiteraard ingezet. Ook worden de tien gouden groepsregels toegepast.  
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Aan het begin van het jaar maakt de groep met elkaar de tien gouden groepsregels. Deze 

regels zijn geformuleerd in doelgedrag en beschrijven hoe kinderen vinden dat ze met 

elkaar om moeten gaan. De kinderen bedenken met elkaar de regels. Wanneer kinderen 

samen (met behulp van de groepsleider) de regels maken, wordt het iets van henzelf in 

plaats van iets wat het opgelegd wordt. De intrinsieke normen en waarden van kinderen 

worden aangesproken en zo worden ze mede-eigenaar van de sociale cultuur in de 

groep.  

  

Middenbouw (3/4/5)  

In de middenbouw krijgen kinderen te maken met verschillende methodes voor de 

vakgebieden. Er wordt vanaf groep 3 gewerkt aan het ontwikkelen van de didactische 

vaardigheden. In groep 3 zijn de taalvaardigheden nog grotendeels geïntegreerd in één 

methode, vanaf groep 4 splitst zich dit meer uit.  

  

Voor lezen krijgen kinderen in groep 3 de methode van Veilig Leren Lezen. Deze methode 

heeft leerlijnen op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, 

woordenschat, spreken, luisteren en leesbevordering.  

Door middel van Veilig Leren Lezen krijgen kinderen in groep 3 gestructureerd en 

gevarieerd taal- en leesonderwijs, waarmee ze voor de rest van de basisschoolperiode een 

goed fundament leggen.  

Vanaf groep 4 krijgen kinderen de methode van Timboektoe. Deze is specifiek voor het 

technisch lezen ontwikkeld. Er worden twee leeslessen per week aangeboden en er is één 

aanvullende les, voor leerlingen die extra oefening nodig hebben. Daarnaast wordt er ook 

gebruik gemaakt van software. Ieder kind kan op zijn eigen niveau de leesvaardigheid 

ontwikkelen en verbeteren. Er wordt niet alleen individueel gelezen, maar ook door 

kinderen samen. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan het principe van Jenaplan dat 

kinderen elkaar helpen en ondersteunen. Kinderen leren deelvaardigheden beheersen en 

deze vervolgens samen te voegen: eerst correct lezen, dan snel, dan allebei en eerst 

woorden, dan zinnen, dan teksten.  

  

Schrijfonderwijs wordt gegeven door middel van Pennenstreken. Deze methode wordt 

ingezet vanaf groep 3. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en vormgeving 

van letters op papier. In eerste instantie wordt aangeleerd hoe een letter geschreven wordt 

en op welke lijnen, vervolgens wordt er toegewerkt naar het schrijven van woorden en 

zinnen. Instructies voor het schrijven worden veelal op het digibord gegeven. Zo kunnen 

kinderen duidelijk zien hoe de letters en woorden worden vormgegeven en door middel 

van instructie en inoefenen beklijft de stof goed.  

  

Voor de overige taalvaardigheden wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes 

die ieder zijn toegespitst op een specifiek vakgebied.  

Spelling op maat wordt gebruikt om de spellingtechnieken in te oefenen. Met deze 

methode wordt gewerkt vanaf eind groep 3. Er zijn verschillende soorten instructies 

(verlengd, verkort, visueel, klankgebaren) die tegemoet komen aan de variërende 

behoeften van kinderen. In vier lessen per week wordt aandacht besteed aan de 

spellingcategorieën. Dit gaat in afwisseling van directe instructie, zelfstandig werken in 
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werkboeken, methode software, woorddictees en herhalingsoefeningen. 

Werkwoordspelling wordt vanaf groep 5 aangeboden.  

 

Met Nieuwsbegrip wordt gewerkt aan het begrijpend lezen. Nieuwsbegrip gaat uit van de 

actualiteit en onderwerpen die passen bij de leefwereld van kinderen. Er wordt interactief 

en afwisselend gewerkt met werkbladen en in de digitale leeromgeving. Ook hier is 

samenwerking weer belangrijk, kinderen denken met de groepsleider en met elkaar 

hardop over de onderwerpen die aan bod komen. Er wordt samengewerkt maar ook 

zelfstandig gewerkt. Nieuwsbegrip wordt aangeboden vanaf groep 5.   

 

In de middenbouw werken we daarnaast met Taal in Blokjes. Dit een methode waarbij 

klanken in kleuren worden omgezet. Zeker voor kinderen waarbij het vermoeden is dat ze 

dyslexie hebben werkt deze methode ondersteunend maar ook voor de rest van de groep 

is dit een goede aanvullende methode. 

 

Voor rekenen zetten wij de nieuwe methode Pluspunt in. Dit is een methode die in de 

groepen 3 & 4 voornamelijk nog in papierenversie wordt gebruikt met digitale 

ondersteuning) en in de overige groepen voornamelijk digitaal wordt gebruikt (met 

papieren ondersteuning). Iedere dag wordt op verschillende manieren aandacht besteed 

aan het rekenen: groepsinstructie, verlengde instructie, zelfstandig werken of 

samenwerken. Het belangrijkste is dat kinderen vanaf het begin inzicht leren krijgen in het 

rekenen. Vanuit deze inzichten kan geoefend, geautomatiseerd en toegepast worden.  

Groep 5 krijgt tweemaal per week een rekenles verzorgd door de remedial teacher. 

  

De zaak- en expressievakken worden voornamelijk aangeboden door middel van IPC 

(International Primary Curriculum). Jaarlijks is er ook een schoolproject waaraan alle 

stamgroepen actief bijdragen. We willen niet alleen aandacht besteden aan kennis, 

vaardigheden en technieken, maar ook aan het ontwikkelen van een houding tegenover 

natuur en cultuur, door het ontwikkelen van verwondering, respect, zorg en eerbied.  

 

Ook de middenbouw gebruikt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling SOEMO (zie 

onderbouw). Ook worden de tien gouden groepsregels toegepast (zie onderbouw).   

 

In groep 5 wordt gewerkt met de methode Onlineklas Verkeer om kinderen bewustwording 

en inzicht bij te brengen over veilig deelnemen aan het verkeer. De methode is volledig 

digitaal en kan daardoor veelvuldig gebruik maken van beeldmateriaal door middel van 

filmpjes en foto’s.   

  

De kinderen krijgen eenmaal per week een hele middag lichamelijke opvoeding in een 

nabijgelegen gymzaal. In dat blokuur bewegingsonderwijs worden zowel spellessen als 

toestellessen gegeven.  De bewegingslessen worden door verschillende leekrachten 

verzorgd, Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht tijdens deze lessen.  
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Bovenbouw (6/7/8)  

In de bovenbouw worden veel van de methodes die in de middenbouw zijn opgestart 

gecontinueerd. Kinderen leren vanaf groep 6 steeds zelfstandiger om te gaan met hun 

planning en werkindeling. Voor ieder kind geldt dat er goed wordt gekeken naar de mate 

van zelfstandigheid hierbij. Niet ieder kind overziet het indelen van werk even goed, de 

begeleiding van de groepsleider hierbij is dus maatwerk.  

  

Voor het lezen wordt in de bovenbouw de methode van Timboektoe gecontinueerd tot 

aan groep 8. Er zijn vanaf groep 6 twee leeslessen per week, een daarvan is de samenlees-

les. Ook in de bovenbouw is aanvullend de facultatieve les en wordt gebruik gemaakt van 

de computersoftware. Het is belangrijk om tot eind groep 8 aandacht te besteden aan het 

leesproces, voorop gesteld dat het leesplezier behouden blijft. Nagenoeg alle kinderen 

verlaten met AVI+ de school aan het eind van groep 8. Dankzij de directe instructie, het 

samen lezen, het werkboek en de lees- en doelkaarten worden kinderen op verschillende 

manieren bediend van goed leesonderwijs.  

  

Schrijfonderwijs zoals dit in de middenbouw wordt gegeven, komt in de bovenbouw minder 

aan bod. Voor kinderen die moeite blijven houden met schrijven en/of de schrijfmotoriek 

wordt aanvullend gebruik gemaakt van Pennenstreken. In deze werkboekjes blijven 

kinderen oefenen met de schrijftechniek en houden ze de ondersteuning bij het zo goed 

mogelijk leren schrijven.  

  

De andere taalvaardigheden worden in doorgaande lijn vanuit de middenbouw 

aangeboden via Spelling op maat, Taal op Maat en Nieuwsbegrip. Via een stappenplan 

worden bij Spelling op Maat spellingcategorieën aangeleerd. Er worden vier spellinglessen 

per week aangeboden om het inslijpproces zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Bij Nieuwsbegrip wordt intensief gewerkt aan het begrijpend lezen. Nieuwsbegrip maakt 

gebruik van de actualiteit en zet ook filmpjes in om een onderwerp aan te snijden. Ook hier 

worden verschillende strategieën aangeleerd zoals voorspellen, samenvatten, 

verwijswoorden, ophelderen, vragen stellen en relaties leggen.  

  

Vanaf groep 6 wordt ook Engels gegeven. Hiervoor wordt de methode Take it easy 

gebruikt. Er wordt via het digibord gebruik gemaakt van een ‘native speaker’ zodat 

kinderen de uitspraak en grammatica goed aangeboden krijgen.   

  

Rekenonderwijs wordt aangeboden door middel van de nieuwe methode Pluspunt. 

Kinderen werken systematisch en consequent aan de rekenvaardigheden door middel van 

instructie, zelfstandig werken en samenwerken. Binnen deze methode wordt voornamelijk 

digitaal gewerkt en verwerkt. Er wordt teruggegrepen op de kennis die kinderen al bezitten 

op het gebied van rekenen en van daaruit verder gebouwd aan de begripsvorming. Dit is 

voor ieder kind verschillend en vraagt dan ook om een diverse aanpak van de 

groepsleider. Die wordt uiteraard geboden. Tweemaal per week wordt de rekeninstructie 

per jaar-laag aangeboden bij één van de groepsleiders van de bovenbouw. 
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De zaak- en expressievakken krijgen vorm door IPC. Welk onderwerp het ook is, wij 

stimuleren kinderen om ervaring op te doen en daarvan te leren. Daarmee vergroten zij 

hun kennis en vaardigheden. Binnen een onderwerp werk je niet alleen. Samenwerken, 

elkaar helpen en zorg voor elkaar dragen hoort erbij en vergroot het succes. We laten 

kinderen kritisch denken, we moedigen hen aan om zelf te onderzoeken en oplossingen te 

ontdekken. We gaan met elkaar in gesprek en denken samen na. Een onderwerp eindigt 

vaak met een viering, een tentoonstelling of voordracht. Blokboek wordt ingezet om 

aardrijkskundige vaardigheden aan te leren.  

 

Ook de bovenbouw gebruikt de SOEMO-kaarten in de groep. Omdat de sociale structuur 

in een bovenbouw anders is dan in een onder- of middenbouw, worden de kaarten ook 

anders ingezet. Het begripsniveau ligt hoger en de categorie van sociaal-emotionele 

vergissingen is actueler dan in de lagere groepen. Daar is dan ook meer aandacht voor. Er 

wordt per week een kaart centraal gesteld, maar wanneer zich ter plekke situaties 

voordoen kunnen aanvullend kaarten worden ingezet. De bovenbouw gebruikt tevens de 

tien gouden groepsregels (zie onderbouw).  

Voor veilig deelnemen aan het verkeer wordt de methode Onlineklas Verkeer ingezet. De 

basis wordt in de middenbouw gelegd en van daaruit worden verkeersvaardigheden 

verder uitgebreid. In de bovenbouw worden ook de fietsenkeuring en het verkeersexamen 

afgenomen.  

 

De kinderen krijgen eenmaal per week een blokuur lichamelijke opvoeding in een 

nabijgelegen gymzaal. De groepsleiders van de bovenbouw geven zelf bewegingslessen 

aan de kinderen. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht tijdens deze 

lessen.   

 

Actief burgerschap en sociale interactie 

Het motto van onze school luidt: Elk kind is uniek, met zijn eigen glans en kleur.  

Dit motto kunnen we ook veel breder trekken, naar de mensheid in zijn totaliteit. Dit 

betekent dat we alle mensen accepteren zoals ze zijn. En dat ieder mens het recht heeft 

op de ontwikkeling van een eigen identiteit.  

Waar vind je dat terug op onze school? Allereerst in de omgang met elkaar. Tussen 

kinderen onderling, groepsleiders onderling en ouders onderling. In de school hebben 

groepsleiders een duidelijke voorbeeldfunctie. Kinderen spiegelen zich daaraan. Ook in de 

relaties en contacten tussen kinderen, groepsleiders en leerkrachten is het belangrijk dat je 

respectvol met elkaar omgaat. Zowel in de school als daarbuiten.  

 

Als er conflicten of ruzies zijn dan praten we dat altijd met elkaar uit. Soms in kleine zetting 

maar vaak ook kiest de groepsleider ervoor om een voorval in de kring te bespreken. We 

leren kinderen om hun mening te geven. Wat vond je goed en wat niet? En waarom? Heb 

je een oplossing? In geval van pesten bespreken we dit in de kring. De 3 rollen (de gepeste, 

de pester en de meelopers) komen aan de orde. De vraag: welke rol heb jij gespeeld? En: 

wat zou jij de volgende keer anders kunnen doen?  Belangrijk is om gemaakte afspraken 

regelmatig te herhalen.  
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Aan het begin van elk jaar stellen de kinderen samen met de groepsleider een aantal 

regels en afspraken op, waar we ons dit jaar specifiek aan gaan houden: de GOUDEN 

groepsregels. De omgang met elkaar komt hierin altijd naar voren. Deze regels komen op 

creatieve wijze in de groep te hangen, ondertekend door alle leden van de groep. Zeer 

regelmatig wordt er verwezen naar deze afspraken.  

 

Gestructureerd geven we ook aandacht aan het met respect met elkaar omgaan en 

elkaar te accepteren zoals we zijn. Dit doen we met behulp van de methode SOEMO: 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling. De methode bestaan uit drie verschillende soorten 

sociaal emotionele kaarten: woorden, vergissingen en vaardigheden. Afwisselend komen 

deze aan de orde. PLAGEN is een woord dat aanleiding geeft tot gesprek. Het zijn altijd de 

buitenlanders die problemen maken is een voorbeeld van een vergissing. Door de zin zo te 

zeggen, dagen we kinderen uit om na te denken. Wat vind ik zelf? Vooroordelen komen 

hier frequent aan de orde. Tenslotte de vaardigheden: Iemand een hand geven en 

aankijken. Deze gaan we ook daadwerkelijk oefenen. En herhalen. Alle kaarten van het 

jaar hangen zichtbaar in de groep, zodat de groepsleider er altijd naar kan verwijzen.  

 

Groepsleiders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor een schoolomgeving, waar 

iedereen zich prettig voelt. Daarom hebben alle kinderen werkjes of taakjes. Elke dag de 

computers netjes afsluiten, de bouwhoek opruimen of het lokaal te vegen. Ze helpen bij 

een veilige oversteek als we gaan gymmen. We zamelen oud papier in en de kinderen 

brengen wekelijks de containers naar de weg. Ouders halen maandelijks de containers op 

in Loosdrecht. Ouders onderhouden samen met de kinderen de schooltuin of helpen mee 

met het organiseren van verschillende activiteiten. Jaarlijks proberen we aandacht te 

geven aan een opgeruimde omgeving door mee te doen aan de actie Nederland 

Schoon, waarbij we de wijk ingaan om afval op te ruimen. Of we houden een sponsorloop 

voor de Voedselbank.   

 

Binnen IPC (wereldoriëntatie) komen regelmatig thema’s aan de orde, die refereren aan 

hoe mensen elders in de wereld leven. We proberen door middel van onderzoeks-

activiteiten kinderen uit te dagen zich te verdiepen in het onderwerp. “Wij en de Wereld” 

(bovenbouw)  gaat expliciet in op de verdeling van goederen in de wereld, de handel en 

de gevolgen hiervan. Is het allemaal eerlijk? Kun jij zelf een bijdrage leveren aan 

verbetering? Bij “Wat mensen doen” (onderbouw) kijken we naar verschillende beroepen. 

Ouders komen in de school vertellen over hun beroep. “Luchthavens” (middenbouw) was 

aanleiding om een compleet vliegveld te bouwen, uit te zoeken waar je allemaal naar toe 

kunt en welke taken er allemaal op een luchthaven zijn.  

 

Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, is regelmatig onderwerp van gesprek. Zeker als 

het veel impact heeft, bijvoorbeeld een aanslag. We laten verschillende kanten van een 

voorval zien. En hoe mensen erover denken. Daarnaast gebruiken we de teksten van 

Nieuwsbegrip om te praten over en werken aan de actualiteit. Verkiezingen en 

vluchtelingen zijn onderwerpen die zijn langsgekomen.  
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Jaarlijks  vullen groepsleiders, ouders en leerlingen een enquête in. De resultaten hiervan 

worden doorgenomen en waar nodig in acties omgezet. Zo gaven kinderen aan dat ze de 

wc’s niet bepaald fris vonden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een complete renovatie 

van een toiletblok door kinderen samen met enkele ouders.  

 

Thema’s als geaardheid komen aan bod. We geven kinderen uitleg hierover als ze vragen 

hebben. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Kinderen vinden het heel gewoon. 

 

Tenslotte nog enkele activiteiten die bijdragen aan de algemene ontwikkeling van 

kinderen:  

- jaarlijks bezoek aan het Anne Frankhuis 

- bezoek aan diverse musea door alle groepen 

- mentorschap 

- ouderviering 

- samen lunchen 

- vuurwerkvoorlichting 

- omgaan met sociale media  

- voorlichting door en over Halt 

- schoolkamp 

- koffieochtenden 

- EHBO cursus 

- jaarlijkse sportdag 

- voorlezen aan peuters 

 

ICT 

Op school werken we met digiborden, chromebooks en enkele tablets. Alle kinderen en 

groepsleiders werken regelmatig met digitale leermidelen. Zo wordt er gewerkt met 

Rekentuin, Squala, Nieuwsbegrip, digitale methodes voor rekenen, verkeer en Engels en 

worden de digitale middelen regelmatig ingezet voor de onderzoeksvragen van kinderen. 

In de bovenbouw wordt programmeren (Scratch) aangeboden. Binnen IPC zijn ook door 

ICT-ondersteunde 21e eeuwse vaardigheden opgenomen waardoor kinderen leren de 

digitale middelen in te zetten voor o.a. onderzoek en presentatie. Mediawijsheid komt op 

dit moment in de bovenbouw aan bod. De doorgaande lijn mediawijsheid, met daarin 

opgenomen computervaardigheden, willen we komend jaar verder ontwikkelen voor 

groep 1 t/m 8. 

We werken met een digitale, adaptieve, eindtoets (Route 8). 

De groepsleiders houden de ontwikkeling van kinderen digitaal bij via een methode voor 

de registratie van de sociaal emotionele ontwikkeling (ZIEN!), een leerlingvolgsysteem voor 

onder andere de toetsgegevens (Parnassys), digitale groepsplannen en een digitaal 

verslag (rapport voor ouders en kinderen). 

ICT is op alle fronten ondersteunend aan ons onderwijs en De Sterrenwachter heeft dan 

ook voldoende chromebooks, een goed werken ICT-netwerk met voldoende accespoints. 
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4. Zorg voor kinderen.  
  

Nieuwe kinderen.   

Indien u overweegt uw kind op onze school te laten inschrijven, dan kunt u contact 

opnemen met de school (zie www.sterrenwachterloosdrecht.nl/contact).. Vanzelfsprekend 

zijn er mogelijkheden voor een  rondleiding door de school.  

Onze school staat positief in de belangstelling. Het is daarom belangrijk uw kind tijdig in te 

schrijven op onze school, om verzekerd te zijn van een plaats.  

Uiterlijk een maand voor de vierde verjaardag wordt u geïnformeerd over de groep waarin 

uw kind is geplaatst. De stamgroepouders van de groep waarbij uw kind is geplaatst, 

nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor twee ochtenden waarin uw 

kind alvast kan wennen in de groep. Het is gebruikelijk dat het kind de dag na de 4e 

verjaardag op school komt.  Kinderen kunnen uiterlijk tot vier weken voor de zomervakantie 

instromen. Dat betekent dat kinderen die tussen 8 juni 2020 en 16 augustus 2020 4 worden 

bij de start van het nieuwe schooljaar beginnen.   

  

Als u een kind aanmeldt, dat al op een andere school zit, is de procedure als volgt:  

o Er is een gesprek met de directeur of de intern begeleider;   

o Er worden gegevens opgevraagd bij de school van herkomst;  

o Uw kind komt een ochtend op bezoek en wordt geobserveerd door de groepsleider 

en/of de intern begeleider;  

o Op basis van de observatie- en schoolgegevens wordt uw kind al dan niet 

geplaatst, waarbij het evenwicht in de stamgroep doorslaggevend is.  

  

Het leerlingvolgsysteem.  

Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De groepsleider observeert de 

werkhouding van het kind, registreert wat het gedaan heeft en of de aangeboden leerstof 

wordt beheerst. De groepsleider stelt dit laatste vast aan de hand van de volgende 

gegevens:  

o Observatie van het kind tijdens en na een instructie;  

o Antwoorden van het kind naar aanleiding van vragen van de groepsleider;  

o Observatie van het kind tijdens een groepsles;   

o Het dagelijkse schriftelijk werk van het kind;  

o De methode gebonden toetsen die regelmatig worden gemaakt;  

o De signaleringstoetsen die individueel worden afgenomen;  

o De halfjaarlijkse toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem (LVS).  

  

De uitkomsten van de toetsen worden digitaal bijgehouden in administratieprogramma 

ParnasSys. De groepsleiders en de schoolleiding kunnen zo het leerrendement van 

individuele kinderen, de verschillende groepen, of van de hele school in kaart brengen en 

beoordelen of er aanpassingen aan het gevoerde beleid gedaan moeten worden.  

De resultaten van de individuele kinderen worden bijgehouden in grafieken met 

groeicurven. Deze curven geven de groepsleider een indicatie of het kind op niveau is. Het 

belangrijkste is echter dat er vooruitgang zit in de ontwikkeling van het kind. Als de 

ontwikkeling stagneert, wordt het kind besproken in de leerlingbespreking en eventueel 
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aangemeld voor de leerlingzorg op school. Er wordt dan voor een kind een handelingsplan 

opgesteld, waarin het probleem wordt geanalyseerd en waarin wordt vastgelegd voor 

welke periode er welke materialen worden ingezet om het probleem te remediëren. Als het 

probleem na het evaluatiemoment onvoldoende is verbeterd, dan wordt aan ouders soms 

externe specialistische hulp aangeraden.  

Vanzelfsprekend worden de ouders vooraf van deze stappen op de hoogte gesteld.  

  

Verslaglegging.  

Wij vinden het belangrijk om goed contact met de ouders te hebben. Als u de groepsleider 

wilt spreken, kunt u altijd een afspraak maken. De ouders van kinderen die nieuw zijn op 

school worden na zes weken door de groepsleider uitgenodigd voor een gesprek om 

ervaringen te delen over de eerste periode.  

In het digitale verslag, dat u tweemaal per jaar ontvangt, vindt u een beschrijving van de 

ontwikkeling van het kind. Dit verslag is in 2016 nieuw ontwikkeld en er is zorgvuldig 

vastgesteld op welke wijze we het beste verslag doen van de ontwikkeling van kinderen 

op een Jenaplanschool. 

Na ontvangst van het verslag is er gelegenheid om over de verslagen te praten tijdens het 

‘tien-minuten-gesprek’. De school houdt van al haar kinderen een digitaal dossier bij in het 

administratieprogramma ParnasSys. 

  

Specifieke zorg.  

We gaan uit van de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Veel leerproblemen kunnen 

op deze manier voorkomen worden. Toch kan het voorkomen dat een kind op een 

bepaald moment extra hulp nodig heeft. In dat geval probeert de groepsleider eerst zelf 

extra begeleiding te geven. De groepsleider kan andere groepsleiders, de interne 

begeleider en de remedial teacher consulteren door het kind in te brengen in de 

leerlingbespreking.  

De intern begeleider verheldert, eventueel aan de hand van testen, de problematiek bij 

het kind en bepaalt samen met de groepsleider hoe het kind verder begeleid wordt. Alle 

afspraken worden vastgelegd in een hulpplan in het digitale dossier van het kind in 

ParnasSys. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.  

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan de hulp van de remedial teacher 

(RT) ingeroepen worden. De ondersteuning van de remedial teacher kan zowel individueel 

als in groepjes plaatsvinden. Remedial teaching is altijd tijdelijk. Een kind wordt gedurende 

een periode van zes tot acht weken individueel of in een groepje begeleid. Aan het einde 

van de periode wordt gekeken of het doel van de begeleiding bereikt is. Als blijkt dat de 

hulp van de remedial teacher onvoldoende effect heeft, kan er een externe RT aan de 

ouders aangeraden worden. In sommige specifieke gevallen kan de hulp van het 

samenwerkingsverband Unita ingeschakeld worden.  

  

Passend Onderwijs.  

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het schoolbestuur 

krijgt hiermee de zogeheten zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is om elk kind 

dat extra ondersteuning nodig heeft een goede onderwijsplek te bieden. Onze school 

vormt samen met andere basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs een regionaal 
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samenwerkingsverband onder de naam Unita. Alle scholen in de gemeente Wijdemeren 

nemen hieraan deel. De website van ons samenwerkingsverband is www.swvunita.nl.   

Met alle scholen binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de 

ondersteuning van kinderen en de bekostiging daarvan, de samenwerking met de 

gemeente en jeugdzorg en ook over de verwijzing naar het speciaal  

(basis)onderwijs. De Sterrenwachter Loosdrecht heeft in het  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven welke ondersteuning de school kan 

bieden, welke expertise op de school aanwezig is en wie de samenwerkingspartners zijn. 

Een gedeelte van ons SOP is in deze schoolgids opgenomen, hierin zijn de 

zorgarrangementen die de school aan kan bieden beschreven. Het volledige profiel is op 

aanvraag in te zien.  

  

Op het moment dat de zorg die een kind nodig heeft de in het SOP beschreven zorg 

overstijgt, kan een beroep worden gedaan op de expertise binnen ons 

samenwerkingsverband. Door middel van een multidisciplinair overleg (MDO) waaraan de 

groepsleider(s), de ouder(s), de interne begeleider en een expert van het 

samenwerkingsverband deelnemen, wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er 

gekeken wat het kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. De hulp kan variëren van een 

eenmalige preventieve ambulante begeleiding tot het toekennen van een klein of groter 

arrangement waarbij meer ondersteuning op school geregeld wordt. Als wij, ondanks alle 

inspanningen, tot de conclusie moeten komen dat een speciale (basis-)school een betere 

plaats is voor het kind om zich verder te ontwikkelen, dan blijft via de weg van het MDO 

verwijzing naar deze onderwijsvorm mogelijk.  

  

Er is veel hulp binnen de school van ouders in de school, vooral bij technisch lezen. Er is 

goed contact met een aantal vrijgevestigde praktijken voor psychologie, logopedie en 

ergotherapie in de regio. Zij onderzoeken kinderen en overleggen de te volgen aanpak 

met school.  

  

Het voortgezet onderwijs.  

In de omgeving van Loosdrecht is een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs. 

Tijdens de mondelinge overdracht tussen de brugklascoördinator en onze 

bovenbouwgroepsleiders horen wij regelmatig hoe goed onze school aansluit op de 

werkwijze binnen het voortgezet onderwijs.  

De school geeft de kinderen in groep 8 een schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat 

is gebaseerd op de werkhouding van de kinderen in de klas, de resultaten van de toetsen 

van het leerlingvolgsysteem en de Drempeltest die in groep 7 wordt afgenomen.  

  

De Drempeltest geeft voor kinderen in groep 7 en 8 een genuanceerd advies voor het 

voortgezet onderwijs. De Drempeltest richt zich op de aanleg van het kind (‘wat zit erin’) en 

geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt 

eruit’). Daarnaast richt de Drempeltest zich op de ervaringen van de groepsleider met het 

kind. De Drempeltest wordt bij ons op school in groep 7 afgenomen.  

  

http://www.swvunita.nl/
http://www.swvunita.nl/
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De meeste scholen voor voortgezet onderwijs houden in de maanden januari en februari 

‘open middagen’. De kinderen kunnen hier op eigen gelegenheid heen gaan. De school 

kan dan van binnen worden bekeken, de sfeer kan worden geproefd en er worden lessen 

gegeven. Ook voor ouders worden ‘open dagen’ georganiseerd om, eventueel met hun 

kind, kennis te maken met de scholen en de docenten. Begin maart zult u uw kind op een 

middelbare school moeten opgeven. De ouders zijn verantwoordelijk voor het opgeven 

van hun kind aan de school van hun keuze.  

Er is een centrale toelatingscommissie (CTC) voor de scholen in Wijdemeren, die beslist of 

het kind wordt toegelaten. Als de schoolkeuze aansluit bij het advies van de school wordt 

het kind in veel gevallen toegelaten tot de gekozen school. Bij sommige scholen geldt een 

lotingsprincipe.  

De doorstroomgegevens vindt u op bladzijde 37. 

  

Aanvullende activiteiten.  

Naast de activiteiten die dagelijks en wekelijks terugkeren, worden op schoolniveau de 

jaarlijkse en incidentele activiteiten georganiseerd, meestal met behulp van de ouders. 

Activiteiten die jaarlijks of een paar keer per jaar plaatsvinden zijn:  

o De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen;  

o De gezamenlijke introductie en/of afsluiting van een project;  

o Excursies, bezoeken aan de bibliotheek, culturele centra;  

o Het jaarlijkse schoolkamp;  

o Het afscheid van groep 8 en de voorbereidingen daartoe;  

o Sportdag (koningsspelen);  

o De jaarlijkse ouderviering;  

o Deelname aan de avondvierdaagse, schoolvoetbal en schoolschaken.  

  

Het schoolkamp.  

Op onze school gaan alle kinderen vanaf groep 1 met elkaar en onder begeleiding van de 

groepsleiders en ouders tegen het einde van het schooljaar op schoolkamp. De 

onderbouwkinderen blijven een dag waar ze ontvangen worden door de middenbouw 

zodat ze alvast kunnen kennismaken. De hele dag zijn ze op het kampterrein en worden er 

tal van activiteiten georganiseerd. De groepen 3 t/m 8 blijven ook overnachten.  

Het schoolkamp valt onder de reguliere schooltijd en is als schoolactiviteit goedgekeurd en 

vastgesteld door de inspectie van het onderwijs. Alle kinderen gaan daarom verplicht mee 

op schoolkamp.   

De schoolkampen vormen niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de 

groepsleiders het hoogtepunt en een fijn samenzijn. Het hele jaar heeft de groep immers 

intensief met elkaar gewerkt aan vertrouwen, samenwerken en zelfstandigheid. Al deze 

factoren komen tijdens het schoolkamp nog eens aan bod; de groep mag laten zien wat 

ze samen hebben opgebouwd. Het meemaken van een schoolkamp is een bijzondere 

ervaring; voor kinderen in groep 3 is het misschien wel de eerste keer dat ze langer en 

zonder ouders van huis zijn. Ervaring leert dat een kind mentaal prima tegen het 

schoolkamp is opgewassen.  

Het is belangrijk om te weten dat de locatie voor het kamp aan de hoogste 

veiligheidseisen voldoen. Dit houdt in dat zij jaarlijks door de daartoe gemachtigde 
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instanties getest zijn op bijvoorbeeld brandveiligheid, aanwezige vluchtroutes en 

veiligheid van het in en exterieur. Verder vinden wij het (zeker voor de jongere kinderen) 

belangrijk dat er een duidelijke (visuele) afscheiding is aangebracht rondom het 

kampterrein waardoor we goed overzicht kunnen houden op alle kinderen. Niet 

onbelangrijk is om te vermelden dat bij alle kampen een groepsleider aanwezig is, die in 

het bezit is van het certificaat ‘bedrijfshulpverlener’ (BHV), waaronder ook het EHBO-

diploma valt.  

Een aantal groepsleiders van de school gaan mee op schoolkamp. Ook de groepsleiders 

en kinderen van de onderbouw komen een dag op bezoek om deel te nemen aan het 

kamp. Zij blijven niet slapen maar maken op deze manier toch al kennis met het 

schoolkamp.  

Alleen groepsleiders van de school vormen onvoldoende capaciteit om alle kinderen 

goed te begeleiden. Daarom worden er elk jaar ouders gevraagd om mee te gaan op 

schoolkamp. Er worden ook ouders gevraagd met een bepaalde achtergrond of talent 

(acteur, muzikant, kok ed.) die van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan de groep.  

De groepsleiders dragen de eindverantwoording voor de kampen. Van ouders verwachten 

wij dat zij zich inzetten voor ‘het nut van het algemeen’. Ook worden er lijsten gemaakt met 

noodgegevens, worden kinderen doorgesproken met een medische (of andere 

bijzondere) achtergrond en worden de taken verdeeld. Elk kamp staat in het teken van 

een speciaal thema. De leiding van de schoolkampen verzint vooraf een heel programma 

voor de kampen met bijbehorende activiteiten en spelletjes.  
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5. Contact met ouders.  
  

Ouderbetrokkenheid en activiteiten.   

Een goede samenwerking van ouders met het team is van groot belang voor iedereen die 

bij de school betrokken is, in het bijzonder voor de kinderen. Bij ons op school zijn veel 

ouders die zich op allerlei manieren inzetten. Wij zijn daar erg blij mee. Op deze manier zal 

uw kind de school en thuis steeds meer als een vanzelfsprekend geheel gaan ervaren. De 

school is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor en van de ouders.  

Ouders zetten zich op zeer veel terreinen voor de school in, bijvoorbeeld door zitting te 

nemen in de Medezeggenschapsraad (MR), activiteitencommissie (AC), oud papier op te 

halen (OPA) of met groepjes kinderen te lezen, tuinieren of te knutselen. Daarnaast zijn er 

veel praktische taken zoals lezen met een groepje kinderen, klussen, meehelpen bij een 

viering, projecten, meegaan op kamp en ondersteuning bij IPC en luizenouders. Ieder 

schooljaar wordt afgesloten met een feest voor ouders, teamleden en kinderen. We vinden 

het belangrijk om te zorgen dat er juist en op tijd gecommuniceerd wordt met alle 

betrokkenen.  

Iedere stamgroep heeft één of twee stamgroepouders. Een belangrijke taak van de 

stamgroepouder is het stimuleren van ouders om actief betrokken te zijn bij het onderwijs 

van hun kinderen. Daarnaast staan zij het team bij in een aantal praktische zaken en 

fungeren zij als aanspreekpunt voor andere ouders van de stamgroep.  

  

Informatievoorziening.  

De school maakt gebruik van de website www.sterrenwachterloosdrecht.nl en het ouder-

communicatie programma Social Schools. 

Groepsleiders kunnen ook met ouders communiceren via de groepsmail. Als er zaken zijn 

die slechts één groep betreffen, kan er via deze weg een bericht uitgaan. Jaarlijks wordt 

de schoolgids herzien en op de website geplaatst.  

  

Medezeggenschapsraad (MR en GMR).  

Het doel van een medezeggenschapsraad (MR) is een bijdrage te leveren aan de 

besluitvorming over het schoolbeleid, het bevorderen van openheid en het onderling 

overleg.  

In de MR zitten twee afgevaardigden van het team en twee afgevaardigden van de 

ouders. De leden hebben een zittingstermijn van 2 jaar en worden door middel van 

verkiezingen gekozen.  

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De 

voorzitter maakt de agenda en leidt de vergadering. De MR brengt na iedere vergadering 

een kort verslag uit, dat wordt geplaatst in de nieuwsbrief. Hierin wordt vermeld waar zij zich 

de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden en wat de plannen voor de komende 

periode zijn.  

  

De MR heeft vier bevoegdheden: instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en 

informatierecht. Voor de MR is een reglement opgesteld waarin alle bevoegdheden zijn 

vastgelegd.  

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Joost Platteel is de voorzitter van de MR. 

http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
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Ouderbijdrage.   

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om de extra kosten te dekken die het geven van 

goed Jenaplanonderwijs met zich meebrengen en om extra activiteiten voor de kinderen 

te organiseren. Een gedeelte wordt ieder jaar besteed aan aanschaf of vervanging van 

materialen. Daarnaast worden culturele activiteiten, excursies en dergelijke uit de 

ouderbijdrage betaald.  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld en 

bedraagt komend jaar € 90,- per kind per jaar. Afgelopen jaar is de bijdrage o.a. gebruikt 

voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de uitbreiding van de schoolbibliotheek, de 

Sinterklaas- en Kerstviering, excursies en materiaal voor projecten. Ook komend jaar zal de 

ouderbijdrage weer goed worden besteed. 

De directeur maakt jaarlijks in overleg met het team en de MR een voorstel voor de 

besteding van de ouderbijdrage. Uitgangspunt daarbij is dat de uitgaven ten goede 

komen aan alle kinderen van de school. De MR verleent uiteindelijk haar toestemming aan 

deze begroting.  

  

Schoolverzekering.  

Onze school heeft een collectieve verzekering afgesloten tegen ongevallen tijdens de 

schooluren. De verzekering geldt ook tijdens het buitenschoolse activiteiten, zoals kamp, 

avondvierdaagse, excursies en dergelijke. Assisterende ouders zijn automatisch 

meeverzekerd. Materiële schade valt niet onder de verzekering. Als een kind schade 

veroorzaakt, valt dit niet onder de dekking van onze verzekering, maar onder uw eigen 

WA-verzekering.  

  

Verlofregeling.   

Ieder kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Ook kinderen van vier jaar zijn leerplichtig 

zodra ze zijn ingeschreven. Wanneer een kind leerplichtig is, moet het de school bezoeken. 

U kunt een aanvraag voor buitengewoon verlof doen bij de directeur. Dit dient altijd 

schriftelijk middels een formulier te geschieden. Dit formulier is bij de stamgroepleider of 

directeur te verkrijgen. De richtlijnen voor vrijstelling schoolverlof zijn opgenomen als bijlage 

III. 

 

Klachtenprocedure.   

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken op school. In de 

meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of de directeur voldoende om de lucht 

te klaren. 

Maar wat als u er niet uitkomt? 

We hebben hiervoor een klachtenregeling opgesteld.  

De hoofdlijn is hieronder samengevat.  

Klachten bespreekt u altijd eerst met de groepsleider of de directeur. Als dat gesprek niets 

oplost, kunt u uw klacht bespreken met de directeur-bestuurder van Talent Primair dhr. Jules 

van Brecht. Als u ook daar het probleem niet kunt oplossen, wordt het wat formeler.  

We hebben een intern contactpersoon aangesteld die met u kan verkennen wat de beste 

route is. De interne contactpersoon is Maartje van der Wilt. 

Een van de mogelijkheden is een gesprek met een extern vertrouwenspersoon. Deze is 

onafhankelijk en kan u adviseren welke stappen het beste zijn. De externe 
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vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht. Een van de 

mogelijkheden is het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie. De 

externe vertrouwenspersoon kent daarvoor de route. Deze commissie beoordeelt uw klacht 

en geeft een bindend advies.  

 

We kunnen het beter niet zover laten komen. Dus als u ergens niet mee eens bent, 

bespreek het met ons. Hoe eerder hoe beter. Het hoeft overigens niet altijd een klacht te 

zijn. Ook als u vermoedt dat iets niet in de haak is, of kinderen niet de hulp krijgen die nodig 

is, kunt u dat bespreken. 

 

Externe vertrouwenspersonen: 

- Marla van Berge Henegouwen-de Jong 

- Harry Kelderman 

 

CED-Groep 

Dwerggras 30 

Postbus 8639 

3009 AP Rotterdam 

E-mail: evp@cedgroep.nl 

010-4071599 

 

De Sterrenwachter is, via Talent Primair, aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie 

(LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht 

onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.  

Het bevoegd gezag kan zich ook, na hierover instemming te hebben verkregen van de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aansluiten bij een regionale of landelijke 

commissie. 

De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag 

over:  

• (on-)gegrondheid van de klacht;  

• het nemen van maatregelen;  

• overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.  

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct 

betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een 

klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken 

die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als 

lid van de klachtencommissie heeft beëindigd.  

De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van 

haar werkzaamheden.  

De vastgestelde procedure kunt u via onderstaande links downloaden.  

http://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/B4.02.02-Klachtenschema1.pdf  

http://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/4.02-Klachtenregeling.pdf   

 

 

Intern contact persoon (ICP) 

Iedere school heeft één of twee intern contactpersonen. Bij ons is dat Maartje van der Wilt.  

http://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/B4.02.02-Klachtenschema1.pdf
http://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/4.02-Klachtenregeling.pdf
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Wanneer een kind zorgen heeft en hier over wil praten, kunnen zij bij de contactpersoon 

terecht. Als ouder kunt u ook bij de contactpersoon terecht. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming 

 

Wat betekent de AVG voor onze school? 

Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom 

privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de 

nadruk te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en 

uitbreiding van privacy rechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor 

organisaties met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. 

  

Jenaplanschool De Sterrenwachter wil betrokkenen goed voorlichten over de 

privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en 

medewerkers en over wat de school doet om privacy risico’s te beperken. Dat proberen wij 

hieronder te doen. 

  

Wat schrijft de AVG voor? 

Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken: 

 Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze 

persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze 

die gegevens willen bewaren. 

 Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor 

het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van 

ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening 

van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die 

persoonsgegevens verwerken.  

 Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens 

niet nodig hebben.  

  

Op De Sterrenwachter] zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te 

voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen 

of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij hebben hier een datalek protocol voor. 

 

In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met 

persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met 

instemming van de GMR vastgesteld.    

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 

begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste 

gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 

registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, 

bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 

geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische 

gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).   

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.  

 

Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van 

de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun 

https://docs.google.com/document/d/1c0RIDaqZCVBJd_5LPZpcyz7GWi9VOrF2qV_6C86ECa8/edit?usp=sharing
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werkzaamheden. In de privacyverklaring op onze website / website van het bestuur kunt u 

precies lezen welke gegevens wij verzamelen. 

 

Hoe zit het met digitale leermiddelen? 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte 

set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te 

identificeren als die inlogt.   

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van 

ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar 

toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft 

gemaakt, is op te vragen bij de bestuur.  

 

Wanneer wisselen wij gegevens uit? 

Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 

zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen 

wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen 

gegevens te mogen uitwisselen.   

 

Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van 

sociale media. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van 

foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het 

gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze 

toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  

 

Wij attenderen u ook twee mail per jaar via de ouderavonden, schoolapp of nieuwsbrief 

op het feit dat u wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit 

om u er aan te herinneren dat u wel of geen toestemming geven heeft en dat u deze te 

allen tijde mag wijzigen. 

 

Foto’s en video’s maken en publiceren 

Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen 

uw eigen kind fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de 

school verbieden.  

 

Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of 

schoolreisjes kunnen er door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet 

verbieden, maar vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet 

te delen via sociale media.  

 

 

 

 

 

6. Ontwikkeling van ons onderwijs.  
  

Onderwijskwaliteit.   
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Wij werken op school met de 1-zorgroute van Passend Onderwijs. De 1-zorgroute houdt in 

dat ieder kind onderwijs krijgt aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Een vakgebied, 

bijvoorbeeld rekenen, wordt per leerjaar opgesplitst in drie niveaus. De lesstof wordt dus op 

drie verschillende niveaus aangeboden (verkort, basis of verlengd), zodat alle kinderen zo 

goed mogelijk bediend worden. De 1-zorgroute gaat uit van de onderwijsbehoeften van 

het kind en volgt de cyclus van handelingsgericht werken in de groep. Indien nodig wordt 

er een individueel plan opgesteld.  

Naast het werken met de 1-zorgroute waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs voor 

de kinderen ook door te werken met zorgvuldig geselecteerde methodes en het 

systematisch volgen van de resultaten van de kinderen. Daarbij zorgen we dat er op 

regelmatige basis bijscholing voor de groepsleiders is en dat we voortdurend met elkaar 

kritisch blijven nadenken over hoe we ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen in het licht 

van de huidige maatschappij en de daarbij behorende ontwikkelingen.  

Wanneer wij een nieuwe lesmethode gaan aanschaffen, stellen wij een aantal 

voorwaarden. Allereerst moet een lesmethode aan de wettelijk gestelde kerndoelen 

voldoen. Daarnaast moet er ruim aanbod voor differentiatie zijn om alle kinderen van 

leerstof te kunnen voorzien; het basisaanbod moet ruimschoots zijn, er moet extra 

verdieping- en verbredingstof in zitten voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en 

ook herhalingsstof voor de kinderen die meer oefening nodig hebben.   

De lesmethodes die binnen de school gebruikt worden, moeten aansluiten bij de actuele 

ontwikkelingen en aantrekkelijk zijn voor de kinderen om mee te werken.   

  

Studiedagen en scholing.   

De kwaliteit van de zorg voor kinderen komt niet primair voort uit de eerder genoemde 

punten. Wat vooral belangrijk is, is degene die uw kind en zijn of haar groep begeleidt. De 

groepsleider zorgt er voor dat alle beschikbare lesmethodes en materialen zinvol worden 

ingezet. Tijdens vergaderingen en overleggen wordt tijd en aandacht besteed aan de 

organisatie en uitvoering van het ritmisch weekplan.  

In ieder schooljaar worden een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen wordt met 

het hele schoolteam gericht gekeken naar verschillende aspecten van het onderwijs op 

onze school. Dit kan zijn op het gebied van zorg, onderwijsinhoud, samenwerking en de 

missie-visie van de school. De studiedagen zijn gericht op de professionalisering van het 

schoolteam.  

We maken gebruik van externe gastsprekers die de ontwikkeling van het schoolteam 

bevorderen, maar bieden ook de ruimte aan onze eigen mensen binnen de school om 

expertise te delen en over te dragen. De studiedagen staan aangegeven in de 

jaarkalender.  
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7. Terugblik.  
   

Opbrengsten.   

In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze van het vervolgonderwijs. Wij 

vinden het belangrijk dat uw kind straks op een school geplaatst wordt, die aansluit bij het 

niveau en de interesse van het kind. De aantallen leerlingen die naar de diverse soorten 

vervolgonderwijs gaan, zeggen niet alles over de kwaliteit van de school. Het succes in het 

voortgezet onderwijs hangt af van een aantal factoren die met elkaar samenhangen:  

o De aanleg;  

o De sociaal-emotionele stabiliteit;  

o De interesse en motivatie;  

o De leervaardigheden;  

o De stimulans en ondersteuning vanuit de thuissituatie;  

o De kennis en vaardigheden verworven in de basisschoolperiode; 

o De kwaliteit van het voortgezet onderwijs.  

 

Uitstroomgegevens van schooljaren 2018-2019.  

Hier moeten de nieuwe gegevens nog ingeplakt worden 

Afgelopen jaar stroomden  kinderen door naar het voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u in 

schema naar welk schooltype zij uitstroomden:  

 

 
  

  2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Schooltype  Aantal 

leerlingen 

   

VWO  6  8  6 5  

HAVO  8  2  6 5  

VMBO – TL   2  6  7 2  

VMBO – GL  0  2  0 1  

VMBO – KL   0  1  1 1  

  

  

Inspectie   

Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de inspectie van het onderwijs. De 

laatste uitgebreide kwaliteitscontrole was in oktober 2012. U kunt het uitgebreide verslag 

inzien op www.onderwijsinspectie.nl. In mei 2017 hebben we een pre-inspectie volgens het 

herziene inspectiekader gehad. De resultaten van deze visitatie waren zeer positief  Naar 

verwachting zal het volgende inspectiebezoek in 2020 gaan plaatsvinden. 
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 8. Vooruitblik.  
  

Wij werken als school continu aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Door 

te kijken naar de dagelijkse praktijk, de behoeften van kinderen en de vraag vanuit de 

maatschappij, geven wij vorm aan onze doelen. Ook kijken we gericht naar ons 

leerlingvolgsysteem, gebruiken we het verslag van de inspectie en analyseren we de 

uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs.   

Doelen voor het komend schooljaar zijn o.a.:  

- Borgen van de kwaliteit (mede door intensieve begeleiding van nieuwe 

groepsleiders) 

- Doorontwikkeling leerlijn wereldoriëntatie m.b.v. IPC (international primairy 

curriculum). 

- Door ontwikkelen van de inzet van Taal in Blokjes 

- Door ontwikkelen van de nieuwe rekenmethode Pluspunt.. 

- Herijken van uitgangspunten Jenaplanonderwijs. 

- IKC ontwikkeling 

 

9. Praktische informatie.  
  

School- en vakantietijden.   

Schooltijden.   

Voor alle groepen gelden voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dezelfde 

schooltijden, namelijk van 08.30 uur tot 14.00 uur.   

Op de woensdag hebben de groepen 1 t/m 4 school van 08.30 uur tot 12.00 uur en de 

groepen 5 t/m 8 van 08.30 uur tot 14.00 uur. Alle kinderen lunchen op de lange dagen op 

school met hun groepsleider.  

  

Op alle dagen zal de schooldeur om 8.15 uur open zijn. De kinderen en ouders kunnen dan 

rustig binnenkomen. In de groep kunnen ouders nog even naar het werk van hun kind 

kijken, een spelletje doen of een project bekijken. Om 8.30 uur gaan de lessen beginnen. 

Alle kinderen zijn dan binnen en de ouders hebben de lokalen verlaten.  

    

Vakantiedagen 2019/2020  
(deze vakanties zijn vastgesteld door Rijksoverheid en de meivakantie door PO/VO in de regio) 

 1e dag Laatste dag 

Herfstvakantie 19-10-19 27-10-19 
Kerstvakantie 21-12-19 05-01-20 
Voorjaarsvakantie 15-02-20 23-02-20 
Goede vrijdag, Pasen 10-04-20 13-04-20 
Meivakantie + Koningsdag (27 -04) + 4 en 5 mei  18 -04-20 05-05-20 

Hemelvaartsdag (+ vrijdag 22 mei) 21-05-20 22-05-20 
Pinksteren 31-05-20 01-06-20 
Zomervakantie 04-07-20 16-08-20 

 

 

 

Overige leerling-vrije dagen 
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Op de Sterrenwachter geven we, mede door het continurooster, per week wat extra uren 

les. Hierdoor is er ruimte voor leerling-vrije dagen.  

Onderstaande dagen zijn voor komend schooljaar vastgesteld 

 
Studiedagen en vrije dagen 2019-2020 
 
Datum  

Do. 17 -10   (voor herfstvakantie).Kinderen hele dag vrij Studiedag   

Vr.  18 -10   (voor herfstvakantie) Kinderen hele dag vrij Studiedag 

Ma. 28-10    (na herfstvakantie) Kinderen hele dag vrij Studiedag 

Di.   29-10    (na de Herfstvakantie) Kinderen hele dag vrij Studiedag 

Do. 13-2-2020 (voor de voorjaarsvakantie) Studiedag 

Vrij. 14-2    (voor voorjaarsvakantie) Studiedag  

Vr.  12-6     Groepen 1&2 hele dag vrij. Dag na kamp. 

Ma. 22-6     Kinderen hele dag vrij Taakdag 
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Jeugdgezondheidszorg.  

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 

Groeit ons kind goed, verloopt de ontwikkeling normaal en hoe pakken we de opvoeding 

aan? Met al deze vragen over de groei, ontwikkeling en opvoeding kunnen ouders terecht 

bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Dat kan bij het consultatiebureau 0-18 jaar en het 

CJG.  

 

Consultatiebureau 0-18 jaar 

Op het consultatiebureau werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en 

screeners. Zij onderzoeken kinderen regelmatig, maar ook tussendoor kunnen ouders altijd 

contact opnemen.  

 

Groep 2 en groep 7 

In de basisschoolleeftijd worden kinderen uitgenodigd voor een onderzoek als zij in groep 2 

en in groep 7 zitten. Deze onderzoeken vinden op school of op een GGD-locatie plaats.  

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er 

wordt gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. De arts let o.a. op de ogen, 

de oren, lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove 

en fijne motoriek) en het gedrag van het kind.  

Alle kinderen uit groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en 

meet het kind. Ook onderzoekt zij de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. 

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of een kind extra aandacht van de JGZ 

nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg. Dit 

onderzoek vindt plaats zonder de ouder.  

 

Vaccinatie 9-jarigen 

In het kalenderjaar waarin een kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor de 

herhalingsprikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond 

(BMR).  

 

Het consultatiebureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar via: 035 692 63 50. Ook kunt 

u een mail sturen naar info@jggv.nl of een kijkje nemen op de website www.jggv.nl. 

Daarnaast is Jeugd en Gezin te volgen op Twitter (@JeugdGezinGV) en Facebook 

(JeugdGezinGV). 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

In de meeste gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is een Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG). Ook hier kunt u uw vragen stellen over opgroeien en opvoeden. De adressen, 

telefoonnummers en openingstijden van het CJG in uw gemeente staan vermeld op 

www.cjggooienvechtstreek.nl.  
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Adreskatern.   

Jenaplanschool De Sterrenwachter  

Lindelaan 108  

1231 CN Loosdrecht   

Telefoon: 035-5821003  

E-mail: directie@sterrenwachter.nl  

Website: www.loosdrecht.sterrenwachter.nl  

  

Intern contactpersoon:   Maartje van der Wilt  

Externe vertrouwenspersonen:  Marla van Berge Henegouwen-de Jong 

Harry Kelderman 

  

Bureau van de Klachtencommissie  

Postbus 85191  

3508 AD Utrecht  

Telefoon: 030-28095910  

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl  

  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs   

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld.  

Telefoon: 0900-1113111   

  

Inspectie van het onderwijs  

Telefoon: 0800-8051   

E-mail: info@owinsp.nl  

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

  

Medezeggenschapsraad.  

 Joost Plattel (ouderlid)  

Anuschka Langelaar (ouderlid) 

Marijke Laagland (teamlid)          

Maartje van der Wilt (teamlid)          

  

Overige relevante websites.   

Stichting Talent Primair            www.talentprimair.nl  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   www.ocw.nl   

Onderwijsinspectiedienst Utrecht    www.owinsp.nl  

Nederlandse Jenaplan Vereniging       www.jenaplan.nl   

Gewestelijke Gezondheidsdienst Het Gooi    www.ggdgooi.nl   

Regionaal Bureau Leerlingzaken Hilversum    www.rblgooi.nl   

Samenwerkingsverband Unita        www.unita.nl  

Centrum voor Jeugd- en gezin Wijdemeren    www.cjgwijdemeren.nl  

Voor- en naschoolse kinderopvang Loosdrecht  www.eigen-en-wijzer.nl  
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Praktische informatie (op alfabetische volgorde)  

  

  
Activiteitencommissie (AC)  

Op onze school is een activiteitencommissie, deze is samengesteld uit ouders van onze 

kinderen. De commissie biedt ondersteuning bij tal van activiteiten bij ons op school. 

Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en avondvierdaagse. Daarnaast organiseren zij ook de 

ouderviering en de sportdag. Natuurlijk in nauwe samenwerking met het team.   

  

Advies voorgezet onderwijs  

Vanaf het begin van het schooljaar worden de kinderen in groep 8 met gesprekken en 

voorlichtingsmaterialen voorbereid op het voortgezet onderwijs. In het najaar wordt er met 

de ouders gesproken over het voorlopig advies voor vervolgonderwijs van hun kind. Deze 

gesprekken vinden in de middag plaats en duren ongeveer 20 minuten. Hierna bezoeken 

de ouders samen met hun kinderen de open dagen en avonden van het voortgezet 

onderwijs. Eind januari volgt het definitieve schriftelijke advies. We vinden het erg belangrijk 

dat uw kind een goede vervolgschool kiest. Daarom is er altijd gelegenheid om hier met de 

groepsleider over te praten.  

  

Avondvierdaagse  

Ieder jaar loopt steeds meer Sterrenwachters mee met de avondvierdaagse. De 

organisatie van deze wandeltocht is in handen van ouders. Voorafgaand krijgen kinderen 

een inschrijfformulier mee naar huis. De vierde dag, donderdag, wordt afgesloten met een 

feestelijk defilé.  

  

  
Basisprincipes Jenaplan  

Elke Jenaplanschool heeft zijn eigen kleur en karakter. Er zijn twintig basisprincipes, die 

vormen voor alle Jenaplanscholen het gemeenschappelijk fundament. Deze principes 

doen uitspraken over het mens- en maatschappijbeeld, de opvoedingsdoelen en de 

organisatie van het onderwijs. Zij vormen de basis van ons handelen. De basisprincipes 

staan in bijlage I van deze schoolgids. 

  

  
Dag- en weektaken  

Wij geven de kinderen de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. In de onderbouw 

werken we met een planbord. In de midden- en bovenbouw hebben kinderen dag- en 
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weektaken in de vorm van een A- B- of C-planning. Aan het einde van iedere dag en/of 

week wordt het werk met de kinderen geëvalueerd en de taak eventueel aangepast.  

  

Doorstroom volgende bouwgroep  

De kinderen van de midden- en bovenbouw blijven in principe drie jaar bij dezelfde 

groepsleider. Ieder schooljaar komen vanuit de onderbouw nieuwe derdejaars in de 

middenbouw en stromen vanuit de middenbouw nieuwe zesdejaars door naar de 

bovenbouw. Zo ontstaat er ieder jaar een nieuwe samenstelling van kinderen.  

  

Drempeltest  

Jaarlijks in oktober nemen de kinderen van groep 7 deel aan de Drempeltest. Deze test 

bestaat uit een onderzoek naar de aanleg van het kind en een vragenlijst over 

leermotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. We gebruiken de uitslag van 

deze test om onze begeleiding verder aan te scherpen en te intensiveren in de laatste 

anderhalf jaar dat de kinderen bij ons op school zijn. De testuitslag wordt, samen met het 

schoolverslag, met ouders besproken. Na de Drempeltest is het mogelijk dat uw kind gaat 

meedoen aan de training ‘Ik ben een kei’. Hierin leren kinderen hoe ze om kunnen gaan 

met hun faalangst. Deelname wordt bepaald door de groepsleider in samenspraak met 

de ouders.  

  

  
Eten en drinken  

Het is gebruikelijk om halverwege de ochtend een boterham of fruit te eten en iets te 

drinken. We gaan ervan uit dat het ook echt een gezond tussendoortje is. Chocola en 

energiedrankjes zijn niet toegestaan. De meegegeven bekers of bakjes moeten in verband 

met de hygiëne goed zijn afgesloten en voorzien zijn van de naam.  

  

Extra verlof  

Extra verlof wordt slechts verleend bij gewichtige omstandigheden. Extra verlof is bedoeld 

voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, een bijzonder familiefeest of in verband met 

seizoensgebonden werkzaamheden van ouders. In de eerste twee schoolweken van het 

nieuwe schooljaar wordt geen extra verlof verleend. Extra verlof moet zes weken van te 

voren schriftelijk worden aangevraagd met een aanvraagformulier dat bij de schoolleiding 

verkrijgbaar is. U kunt er meer over lezen op www.rblgooi.nl.  

  

  
Fietsen  

Bovenbouwkinderen stallen hun fietsen in de fietsenstalling. De middenbouwkinderen 

zetten hun fiets in de rekken op het kleine plein. Fietsen staan altijd op slot. De school is niet 

aansprakelijk voor diefstal of vernieling.  

http://www.rblgooi.nl/
http://www.rblgooi.nl/
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Gevonden voorwerpen  

Er blijven altijd wel spullen op school achter. Al deze gevonden voorwerpen worden 

bewaard in de bak bij de trap naar de kelder. Elke laatste vrijdag voor de vakantie is er 

een ‘tentoonstelling’ van gevonden spullen. Wat niet wordt opgehaald gaat naar een 

goed doel.  

  

GGD  

Onze school valt onder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gooi en Vechtstreek. 

Deze heeft als taak de gezondheid van kinderen van 0-19 jaar te bevorderen en 

afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen, zodat erger vaak voorkomen wordt.  

De GGD houdt zich bezig met:  

• Een onderzoek door de jeugdarts in groep 2. Er wordt uitgebreid gekeken naar 

groei, ontwikkeling en gezondheid. Daarnaast wordt de taal- en spraakontwikkeling 

door een GGD-logopedist onderzocht.  

• Een onderzoek door de doktersassistente in groep 7. Deze heeft een gesprek met 

het kind, weegt het kind en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en oren 

onderzocht als er twijfels zijn over het zien of horen. Ter voorbereiding op dit 

onderzoek hebben de ouders twee vragenlijsten over hun kind ingevuld. Op basis 

van het onderzoek van de assistente en de antwoorden van de ouders wordt 

gekeken of het kind extra aandacht van de jeugdgezondheidszorg nodig heeft. Een 

afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg.   

• Vaccinaties voor kinderen rond het de leeftijd van 9 jaar. De details vindt u op de 

GGD website.  

• Meisjes van 12 jaar worden opgeroepen voor inenting tegen 

baarmoederhalskanker.  

• Voorlichting over opvoeding.  

  

De JGZ is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoon 035- 6926350.   

E-mail: jgz@ggdgooi.nl   

Uitgebreide informatie staat op www.ggdgooi.nl.  

  

 

Gymnastiek onderbouw  

De gymlessen voor de onderbouw worden gegeven in ons speellokaal op de eerste 

verdieping. De onderbouwkinderen gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen. 

Gymschoenen zonder veters hebben onze voorkeur. De schoenen worden op school 

bewaard in een bak met daarop de naam van de groep.  

  

Gymnastiek midden- en bovenbouw  

De MB gymt op maandagmiddag en de BB op woensdagochtend. 

http://www.ggdgooi.nl/
http://www.ggdgooi.nl/
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Sportkleding en stevige gymschoenen zijn daarbij verplicht. Schoenen waarop buiten is 

gelopen of gesport, zijn niet toegestaan. Kinderen nemen hun gymkleding weer mee naar 

huis. Kinderen die niet kunnen gymmen leveren een briefje van hun ouders in bij de 

groepsleider.  

  

  
Hoofdluizen  

Onze school doet aan hoofdluizenpreventie door gebruik te maken van luizenzakken. 

Bovendien worden alle kinderen na elke langere vakantie gecontroleerd. Er is hiervoor een 

speciale groep ouders. Ouders worden bij aanwezigheid van hoofdluizen altijd direct op de 

hoogte gesteld. De hoofdluiscoördinator staat vermeld in het adresboekje. Adviezen over 

en middelen tegen hoofdluis vindt u op www.ggdgezondheidsinfo.nl.   

  

  
Inloop onderbouw  

De kleuters mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. Er liggen spelletjes of prentenboeken klaar. 

De groepsleiders komen om 8.25 uur. Zodra de klassenbelletjes gaan, neemt iedereen 

afscheid en spelen/werken de kinderen door. Om 9 uur komen de kinderen rustig in de 

kring.  

  

Inloop midden- en bovenbouw  

Ook voor midden- en bovenbouwkinderen staat de deur vanaf 8.15 uur open. Zij kunnen 

dan een rustig spelletje doen of aan hun ouders hun werk laten zien. Bovenbouwkinderen 

gebruiken deze tijd vaak om even op de computer te gaan of met elkaar bij te kletsen. Als 

om 8.30 uur de bel gaat, dienen alle kinderen op hun eigen plaats te zitten.  

  

 

  
Jarige groepsleiders  

De groepsleiders vieren per bouw één keer per jaar gezamenlijk hun verjaardag. Op de 

schoolkalender vindt u de data voor de verschillende bouwgroepen. De stamgroepouders 

zorgen ervoor dat het feest in goede banen wordt geleid. We kijken er nu al naar uit.  

  

Jarige kinderen  

Elk kind viert zijn verjaardag in de stamgroep. Het is gebruikelijk dat de jarige trakteert in de 

eigen groep. Wij waarderen het bijzonder als u deze traktatie gezond houdt (geen lolly’s, 

http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/
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chocola, zuurstok of snoepjes). Groepsleiders hoeven echt niet iets speciaals. U bespreek 

met de groepsleider op welke dag uw kind gaat trakteren.  

  

Jenaplan in een notendop  

Er zijn 220 officiële Jenaplanscholen in Nederland met samen zo’n 45.000 kinderen.  

De grondlegger van deze onderwijsvorm is Peter Petersen. Hij was hoogleraar pedagogiek 

aan de universiteit van Jena en ontwikkelde zijn ideeën tussen 1920 en 1950. Onze 

Jenaplanschool is ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ieder bouw 

heeft twee stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen met verschillende leeftijden, 

belangstelling, aanleg en ontwikkeling. Uw kind is in een driejarencyclus eerst jongste kind, 

daarna middelste en vervolgens oudste. Uw kind houdt daar waar mogelijk drie jaar 

dezelfde groepsleider.  

  

  
Kalender  

De kalender van komend schooljaar staat in Social Schools 

  

Kamp  

Ieder jaar gaan we op schoolkamp. Dit is één van de hoogtepunten in het jaar. We gaan 

in 2019/2020 naar  Austerlitz. De midden- en bovenbouwkinderen blijven twee nachten 

slapen. De onderbouw komt de tweede dag op kamp. Er gaan altijd veel ouders mee op 

kamp. De onder- en middenbouwkinderen gaan met de bus, de bovenbouwkinderen 

gaan op de fiets.  

De kosten voor het kamp bedragen ± € 79,00 per kind voor de midden- en bovenbouw en 

± € 25,00 per kind voor de onderbouw.  

  

Kijken in de groep  

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders weten wat hun kind dagelijks op school doet. 

Daarom is er altijd een mogelijkheid om een dagdeel mee te draaien in de stamgroep van 

uw kind. Het is wel noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken met de groepsleider.  

  

Koffieochtend  

Op de eerste schooldag na de zomervakantie organiseren de ouders van de AC een 

koffieochtend. Er is dan tijd om gezellig met elkaar bij te praten. Voor nieuwe ouders is dit 

een ongedwongen manier om kennis met andere ouders van onze school te maken.  

  

Kwaliteit bewaken  

“In een Jenaplanschool worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit 

eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen 

denken en doen.”, aldus het 20e en laatste basisprincipe van het Jenaplanonderwijs.  

Wij zijn hier voortdurend mee bezig en tijdens studiedagen concentreren wij ons regelmatig 

op vragen als: “doen we de goede dingen?” en “doen we de dingen goed?”. Om hier 
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antwoord op te krijgen en de kwaliteit te bewaken werken wij momenteel met een drietal 

tevredenheidspeilingen:  

• tweejaarlijkse oudertevredenheidspeilingen  

• tevredenheidspeiling in de bovenbouw   

• tevredenheidspeiling onder de groepsleiders.  

  

  
Lijm  

Wij gebruiken regelmatig ‘sterke’ lijm bij het knutselen. We proberen natuurlijk te voorkomen 

dat de lijm op de kleren van de kinderen komt. Dat lukt echter niet altijd. Op school staat 

een speciale fles ‘remover’ die de lijm goed oplost en die iedereen mag gebruiken.  

  

  
Medezeggenschapsraad  

Het doel van een MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming omtrent het 

schoolbeleid, het bevorderen van openheid en het onderling overleg. Deze raad mag 

advies geven en aanbevelingen doen. In een aantal zaken heeft de school instemming 

nodig van de MR om bepaalde besluiten uit te voeren. Op deze manier wordt inspraak van 

zowel ouders als teamleden gewaarborgd.  

  

  
Nieuws 

Berichten vanuit school worden gedeeld via Social Schools.  Via deze app, waar ouders lid 

van worden, delen wij belangrijke zaken alsook impressies van activiteiten. 

 

OPA  

De letters staan voor Oud Papier Actie. Deze naam komt u regelmatig tegen op de 

vrijdagen in de schoolkalender. Elke tweede vrijdag van de maand rijden we met enkele 

auto’s in Loosdrecht en het Zeeheldenkwartier in Hilversum om oud papier op te halen.  

Achter de school staan blauwe papiercontainers. Hier kunt u tijdens schooltijden altijd uw 

oud papier kwijt. De opbrengst van het oud papier komt geheel ten goede aan de 

kinderen en de school. Hebt u zin om mee te helpen? Meldt u zich dan aan bij de OPA-

coördinator, deze staat vermeld in het adresboekje.  

  

Ouderbijdrage  

Om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft, vragen wij aan alle ouders een 

vrijwillige financiële bijdrage van € 90,- per kind per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de 
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hand van de prijscompensatie geïndexeerd en vastgesteld door de MR. U ontvangt 

hiervoor in het najaar een verzoek tot betaling. Ook is het mogelijk gespreid te betalen.  

  

Ouderparticipatie  

Een goede samenwerking van ouders met het team is van groot belang voor iedereen die 

bij de school betrokken is, in het bijzonder voor de kinderen. Actieve en betrokken ouders 

horen bij ons Jenaplanonderwijs. We rekenen er dan ook op dat iedere ouder participeert. 

Op onze school kunnen ouders zich op allerlei manieren inzetten. We zijn daar altijd erg blij 

mee. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden als:  

• Lid van de Activiteiten Commissie (AC)  

• Lid van de medezeggenschapsraad (MR)  

• Stamgroepouder  

• OPA-ouder  

• Tuinouder    

• Leesouder  

• Vieringouder  

• Kampouder  

  

Wilt u meer lezen over deze of andere functies van ouders binnen onze school? Kijkt u dan 

op onze website onder het kopje ‘ouders/hulpouders’.  

  

  
Parkeren  

Het brengen en halen van kinderen dient veilig te verlopen. Wij raden u aan gebruik te 

maken van het parkeerterrein aan de Lindelaan. Let op: er geldt hier eenrichtingverkeer. 

Wilt u er bij het parkeren aan de Nootweg op letten dat de zebrapaden overzichtelijk 

blijven en vrij zijn van auto’s? Zo blijft het veilig voor iedereen. Onze voorkeur gaat uit naar 

lopend of op de fiets de kinderen brengen.  

  

   

Regels  

Kinderen en groepsleiders zijn samen verantwoordelijk voor ieders welbevinden in de 

school. Daar horen regels bij. Aan het begin van ieder schooljaar bespreken we de regels 

van de groep en de school. Deze regels zijn geen doel op zich, maar dienen om 

duidelijkheid en veiligheid te creëren. Soms stellen kinderen in een kringgesprek samen een 

regel op om een gerezen probleem op te lossen. Wanneer kinderen de regels overtreden 

en onze aanpak niet het gewenste effect heeft, gaan we met de ouders in gesprek. Zo 

nodig volgt er een sanctie.  
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Schoolfotograaf  

Aan het begin van het schooljaar worden er klassenfoto’s en portretfoto’s van alle kinderen 

gemaakt. U bent niet verplicht om deze foto’s te kopen.  

  

Schooltijden  

De schooldeuren gaan ’s morgens een kwartier voor aanvang open. De kinderen kunnen 

dan naar binnen en naar hun eigen stamgroep gaan. De groepsleiders zijn vanaf 08.25 uur 

in de groep aanwezig. Om 08.30 uur is ieder kind in zijn eigen groep en wordt er met de 

eerste activiteit begonnen. Er zijn dan geen ouders meer in de groep.   

  

Groep 1 t/m 4   

Ma, di, do & vrij  08.30 uur – 14.00 uur   

Woe      

  

Groep 5 t/m 8  

08.30 uur – 12.00 uur  

Alle dagen    08.30 uur – 14.00 uur  

  

Schoolvoetbaltoernooi  

Het schoolvoetbaltoernooi in deze regio wordt in het paasweekend gehouden. Ook De 

Sterrenwachter is dan van de partij. Onze teams worden getraind en geleid door sportieve 

ouders. Langs de zijlijn worden ze aangemoedigd door ouders en kinderen.  

  

Stamgroepavond  

Aan het begin van het schooljaar wordt er voor ouders van iedere groep een 

stamgroepavond georganiseerd. Op deze avond kunt u kennismaken met de 

groepsleiders, de stamgroepouders en de andere ouders van de stamgroepen. Ook krijgt u 

informatie over zowel praktische als onderwijskundige zaken. Het is erg belangrijk om op 

deze avond aanwezig te zijn.  

  

Stichting  

Onze school is onderdeel van de Stichting Talent Primair in Huizen. Dit bestuur wordt geleid 

door Roel Hoogendoorn en Fije Hooglandt. De schoolleiding van De Sterrenwachter heeft 

een beleidsvormende taak op het gebied van personeelszaken, financiën en materieel 

beheer. Voor meer informatie kijkt u op www.talentprimair.nl.  

  

Studie(mid)dagen  

Er zijn verschillende studiedagen en -middagen gepland waarop het gehele team 

vergadert en zich bijschoolt. De kinderen zijn dan vrij. Een overzicht van deze 

studie(mid)dagen vindt u in de schoolkalender en op de website. Denkt u eraan om tijdig 

opvang te regelen bij de Pinkenstal, als u gebruikt wilt maken van deze mogelijkheid.  

  

http://www.talentprimair.nl/
http://www.talentprimair.nl/
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Verzekeringen  

Het is noodzakelijk dat alle kinderen verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens de schooluren 

en gedurende de reis van en naar school. Onze school heeft daarvoor een collectieve 

verzekering afgesloten, die geldt ook tijdens de buitenschoolse activiteiten zoals 

bijvoorbeeld kamp en de avondvierdaagse. Assisterende ouders zijn automatisch 

meeverzekerd. Door kinderen toegebrachte schade valt onder de verzekering van de 

ouders. 

  

Vieringen  

Op onze school worden regelmatig vieringen gehouden. De vieringen zijn naast gesprek, 

spel en werk onlosmakelijk verbonden met onze Jenaplanschool. We willen dat ieder kind 

zich thuis voelt op onze school. Samen vieren heeft daar een positieve invloed op en 

draagt bij aan het pedagogisch klimaat in onze schoolgemeenschap. De vieringen dragen 

ertoe bij dat kinderen en groepsleiders graag naar school gaan.  

  

Voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (NSO)  

Vlakbij onze school ligt het kinderdagverblijf van Eigen&Wijzer. Hier kunnen kinderen van 0 

tot 13 jaar, voor en na schooltijd, van 07.15 uur tot 18.30 uur terecht. Er is ook opvang op 

woensdagmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 4, die dan vrij zijn.  

Ook tijdens vakanties en op studiedagen kunt u gebruik maken van deze opvang. Het is 

belangrijk op om opvang tijdens de studie(mid)dagen zeer tijdig te regelen.  

  

  
Wennen in onderbouw  

Bijna 4 jaar en voor het eerst naar school! Dat is wennen. Wij hechten er belang aan, dat 

een nieuw kind zich snel op zijn gemak voelt. Om de overgang van thuis naar school 

gemakkelijker te maken, nodigen wij uw kind uit om twee ochtenden op school te komen 

wennen. Ruim voor die tijd ontvangt u van ons bericht.  

  

Website  

Op de website vindt u allerlei informatie over de school. U vindt er bijvoorbeeld veel foto’s 

van projecten, maar ook de schoolkalender. Er zijn rubrieken speciaal voor ouders, maar 

ook voor kinderen. De kinderen uit de stamgroepen vertellen hier wat ze zoal doen in een 

jaar. Al met al zeer de moeite waard om eens te gaan kijken op 

www.sterrenwachterloosdrecht.nl.   

  

http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
http://www.sterrenwachterloosdrecht.nl/
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Wenochtend in nieuwe groep  

Aan het eind van het schooljaar worden de nieuwe stamgroepen samengesteld en gaan 

alle kinderen alvast kennismaken met hun nieuwe groep. We draaien dan in de 

samenstelling van het nieuwe schooljaar. Via een speciaal programma met allerlei 

activiteiten maken de kinderen kennis met hun nieuwe groepsleiders en de andere 

kinderen. Zo weten ze na de vakantie dan al een beetje waar ze aan toe zijn. De 

wenochtend is voor iedereen altijd een heel leuk moment.  

  

Wennen op nieuwe school  

De eerste tijd op een nieuwe school is erg wennen. Nieuwe kinderen moeten een plek 

vinden in de groep en wennen aan de manier van doen op school en in de stamgroep. 

Ieder nieuw kind  krijgt daarom een vast maatje (een mentor) toegewezen. Dat is meestal 

een ouder kind uit de groep. Zij trekken dan samen een tijdje op. Wij hebben gemerkt dat 

nieuwe kinderen hierdoor vrij gemakkelijk kunnen wennen.  

  

   

Zorg Advies Team (ZAT)  

Onze school beschikt over een Zorg Advies Team (ZAT). Dit team bestaat uit de intern 

begeleider van onze school, een jeugdarts en/of verpleegkundige van de GGD, een 

schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau 

leerling zaken. In een periodiek overleg praten zij met elkaar over de zorg op onze school. 

Het doel van het overleg is om de zorg voor kinderen met problemen zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen.  

  

Ziekmeldingen  

Het kan gebeuren dat uw kind ziek is. U kunt ons bereiken tussen 08.15 en 08.20 uur via 035 - 

5821003. Voor de onderbouw is er een apart telefoonnummer. Wij stellen het op prijs dat u 

persoonlijk een ziekmelding doorgeeft en vragen u dringend om dit niet via broertjes, zusjes 

of schoolvriendjes te doen. Uit ervaring weten we dat het vaak wordt vergeten, dat leidt 

tot onnodige ongerustheid.  
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Bijlage I. 
 

De 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs 

 

1. Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 

 

2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: 

zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, 

nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil 

uitmaken. 

 

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig:  

- met andere mensen;  

- met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur;  

- met de niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. 

 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 

 

5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 

aangesproken. 

 

6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert. 

 

7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 

identiteitsontwikkeling. 

 

8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 

verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 

 

9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. 

 

10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 

 

11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 

maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 

 

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot 

(ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

 

13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef-en belevingswereld van de kinderen als aan de 

cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste 

ontwikkeling van persoon en samenleving. 

 

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. 

 

15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten 

gesprek, spel, werk en viering. 

 

16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 

ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
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17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. 

Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke 

rol. 

 

18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en 

onderzoeken. 

 

19. In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 

ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem. 

 

20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt 

gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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Bijlage II. 

Identiteitsdocument van Jenaplanschool De Sterrenwachter 

 

Onze ideologie 
We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we 

die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste 

personen. 
 

Motto 
Ieder kind is een ster met zijn eigen kleur en glans.  

 

Onze visie 
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.  
 

Missie 
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.  

We zien de school als een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en het 

schoolteam.  

De school heeft een verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van een kind. 

Daarbij zien we een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde voor een kind om zich te 

kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Ouders en stamgroepleiders nemen samen de 

verantwoordelijkheid voor deze brede ontwikkeling van kinderen en ondersteunen en 

versterken elkaar daarbij. 

Goed onderwijs is boeiend onderwijs, waarbij ervaren, ontdekken en onderzoeken centraal 

staat. Het kind wordt daarbij als geheel  gezien en er is ruimte voor het ontwikkelen van een 

eigen identiteit.   

 

Onze belofte 
● De basisprincipes van het Jenaplan worden binnen De Sterrenwachter als leidraad 

gehanteerd. 

● Ieder kind wordt gekend en wordt gestimuleerd om  op zoek te gaan naar zijn of 

haar talenten. Dit doen we door voor verschillende doelen, werkvormen en 

activiteiten te kiezen. 

● De Sterrenwachter is een gemeenschap waar we met elkaar zorg dragen voor 

elkaar en onze  omgeving. 



  

56 
 

● Op De Sterrenwachter richten we ons niet alleen op het aanleren van schoolse 

kennis en vaardigheden, want leren omvat nog zo veel méér dan dat. Zo besteden 

wij veel aandacht aan bijvoorbeeld presenteren, samenwerken, sociaal emotionele 

ontwikkeling en leren leren. 

● Op De Sterrenwachter is veel aandacht voor sociale ontwikkeling en heerst een 

veilige sfeer. Voor het volgen van de sociale ontwikkeling gebruiken we ‘Zien’. Ook 

wordt het sociogram 2x per jaar ingevuld. 

● Binnen De Sterrenwachter ontwikkelen kinderen een positief kritische houding en een 

duidelijke mening, die ze kunnen onderbouwen met argumenten. Ook leren 

kinderen oplossingsgericht denken. 

● Op De Sterrenwachter is een open en heldere communicatie door website, 

nieuwsbrief, mail en regelmatige contacten met de stamgroepleider. 

● Ieder mens, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke 

achtergrond, is bij ons welkom. Alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

stromingen zijn van gelijkwaardige betekenis, worden belicht en gerespecteerd. 

● We proberen ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden. Indien nodig zullen we 

samen met kinderen, ouders en externe instanties op zoek gaan naar mogelijkheden 

buiten de school. 

 

Onze unieke kracht 
Wij beschouwen onze school als een gemeenschap waar we met elkaar zorg dragen voor 

elkaar en er ruimte is voor ieders unieke kenmerken. Kinderen kunnen zich op De 

Sterrenwachter op vele aspecten  ontplooien en ontwikkelen. 

 

Onze kernwaarden  
Persoonlijke ontwikkeling  

Kinderen worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en te ontplooien. De brede 

ontwikkeling van kinderen ziet het team van De Sterrenwachter als hun belangrijkste doel.  

Onderstaande kernwaarden maken dat kinderen op De Sterrenwachter zich tot bewuste 

mensen kunnen ontwikkelen. Eigenheid is daarbij belangrijk. 

 

Plezier 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier aan hun eigen leerproces werken. 

Zeggenschap over je eigen ontwikkeling, afwisseling van activiteiten en gewaardeerd 

worden om wie je bent draagt daar toe bij. 

 

Ruimte 

Kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau en hebben zeggenschap in wat zij 

leren en welke aanpak zij gebruiken. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen 

ontwikkeling. Kinderen krijgen ruimte om hun talenten en ontwikkelpunten te ontdekken en 

hier aan te werken. Door keuzevrijheid worden kinderen zelfbewuste en verantwoordelijke 

personen. 

 

Vertrouwen 

Veiligheid is de basis voor goed functioneren. Kinderen moeten zich thuis voelen, graag 

naar school komen en het gevoel hebben dat ze zichzelf mogen zijn en serieus genomen 

worden. Om dit te bereiken wordt sociaal gedrag actief en positief gestimuleerd. Rondom 

de school gelden duidelijke gedragsregels, die consequent gehandhaafd worden (zie 

schoolgids).  

Ook de verantwoordelijkheid die kinderen krijgen en nemen draagt bij aan de brede 

ontwikkeling. 
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Samen 

Met en van elkaar leren, vieren, praten en spelen vinden we belangrijk. Op De 

Sterrenwachter leer je hulp bieden en de juiste vragen stellen. Voor de ontwikkeling van het 

kind speelt de samenwerking van de stamgroepleider, ouders en het kind een grote rol. 

Ook voor de organisatie van activiteiten is de samenwerking met ouders belangrijk. 

 

Onze ambities  
Goed onderwijs bieden 

We willen goed, boeiend en uitdagend onderwijs bieden aan kinderen. Op De 

Sterrenwachter krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken  waar hun talenten liggen en 

worden kinderen gestimuleerd om deze verder te ontwikkelen. 

De Sterrenwachter is een stimulerende en prikkelende omgeving waar we met en van 

elkaar leren. Kinderen, ouders en het schoolteam zijn trots op de school en op de 

ontwikkeling die de kinderen doormaken. Zij gaan  met plezier naar De Sterrenwachter. 

 

Kinderen voorbereiden op de toekomst 

(Oud-)leerlingen van De Sterrenwachter zijn betekenisvolle mensen die zelfbewust in het 

leven staan. Kinderen op De Sterrenwachter weten goed wat ze nodig hebben, en weten 

dit aan te geven. De kinderen zijn goed toegerust  om deel te nemen aan de 

veranderende vragen van de maatschappij (o.a. 21st century skills). Kinderen leren zichzelf 

goed kennen op De Sterrenwachter (zowel hun sterke als zwakke kanten). 

 

Hoe ziet dat er dan uit op De Sterrenwachter?  
Wij benaderen ieder kind als een uniek individu met eigen ideeën en mogelijkheden. Ieder 

kind heeft zijn eigen talenten en krijgt de ruimte deze ook te ontwikkelen. Het kind is, waar 

mogelijk, zelf eigenaar van zijn ontwikkeling, in samenwerking met zijn of haar ouders en het 

schoolteam.  

 

Een kind blijft meerdere jaren bij dezelfde stamgroepleider. Doordat deze groepsleider de 

kinderen hierdoor heel goed leert kennen, is er veel aandacht voor de persoonlijke 

ontplooiing. De stamgroepleider kan daardoor het kind goed zicht geven op zijn/haar 

talenten en begeleiden om de nog onvoldoende ontwikkelde vaardigheden aan te leren. 

Goede verslaglegging en duidelijke doorgaande leerlijnen dragen bij aan het goed 

kunnen volgen van de kinderen. 

 

Onze school heeft heterogene groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende 

leeftijden en leerjaren en met verschillen in belangstelling, aanleg, karakter en ontwikkeling 

bij elkaar in de groep zitten. Door de heterogene organisatie zijn kinderen soms jongste, 

soms middelste en soms oudste in een groep. In een heterogene groep leren kinderen hulp 

vragen en hulp bieden, ervaren  kinderen wat het is om iets heel goed of juist nog niet te 

kunnen en wat het is om nieuw in een groep te komen. De bijbehorende rollen en 

verantwoordelijkheden dragen bij tot de ontwikkeling van kinderen tot actieve 

wereldburgers. In een veilige stamgroep leren kinderen samenleven.  

 

Binnen het ritmisch weekplan wisselen spel, gesprek, werk en viering elkaar af. 

Spelen is voor kinderen belangrijk voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Het heeft 

invloed op de intellectuele, motorische en sociaal- emotionele ontwikkeling. Kinderen leren 

tijdens het spel onder andere vooruitdenken, plannen, problemen oplossen en omgaan 

met emoties. 
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Binnen een veilig klimaat zijn gesprekken betekenisvol. Spreken en luisteren horen daarbij 

onlosmakelijk bij elkaar. Meerdere malen per dag is er een (thema)kring. 

Kinderen leren in toenemende mate zelf te bepalen hoe, met wie en wanneer ze werken. 

Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor het leren van alle kinderen in de stamgroep. 

Vieringen zijn momenten waarop we onze gezamenlijkheid beleven binnen de groep en 

binnen de school. Hierbij worden ouders betrokken. Binnen de leef- en werkgemeenschap 

is het belangrijk samen de week te beginnen en te eindigen. 

 

Ervaringsgericht leren (ervaringen opdoen en ervaringen delen) helpt kinderen goed zicht 

te krijgen op de wereld. 

 

De Jenaplanessenties zijn leidend voor ons onderwijs. Deze essenties (zoals hieronder 

weergegeven) steken in op de complete ontwikkeling van kinderen. 

Om de essenties goed te kunnen ontwikkelen en tot ‘diep leren’ te komen hebben 

kinderen het volgende nodig: 

● ruimte en vrijheid 

● het vertrouwen dat je goed bent zoals je bent en dat je in je ontdekkingsreis fouten 

mag en moet maken. 

● plezier (je prettig voelen)  

● ervaringen opdoen die helpen de mensen en de wereld om je heen en jezelf te 

ontdekken en te begrijpen 

● binnen het ritmisch weekplan zorgt een goede afwisseling van activiteiten voor een 

betere motivatie 

● elkaar; kinderen zijn allemaal verschillend en kunnen veel van elkaar leren 

 

 

Wat zijn de consequenties van onze uitgangspunten?  
Kinderen 

Het is 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.  

 

Stamgroepleider  

De persoon van de stamgroepleider speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 

leerlingen. Voor een goed pedagogisch klimaat is het belangrijk dat de stamgroepleiders op 

een goede manier leiding geven (leiderschap), veel weten (inhoud), goed kunnen lesgeven 

(didactiek), goed kunnen overleggen met kinderen, ouders en collega’s (communicatie) en 

hun werk goed kunnen managen (organisatie).  

 

Ouders 

Ondernemen  
Plannen 
Samenwerken  
Creeëren 
Presenteren  
Reflecteren  
Verantwoorden  
Zorgen voor  
Communiceren  
Respecteren  
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De ouder en het kind zijn gelijkwaardige, maar niet gelijke, gesprekspartners van de 

professionals in school. De school en ouders werken als educatieve partners samen, nemen 

samen de verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van kinderen en ondersteunen 

en versterken elkaar daarbij. In de driehoek ouder-kind-school heeft ieder weliswaar zijn 

eigen verantwoordelijkheid, maar is er een gemeenschappelijk doel: de optimale 

ontwikkeling van kinderen. We zien de ouders  als ervaringsdeskundige op het gebied van 

hun kind(eren). 

Actieve bijdrage van ouders, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis, vaardigheden en 

talenten van ouders, is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen van de school en 

leert kinderen het belang van maatschappelijke betrokkenheid.  Ouders zijn actief 

onderdeel van de gemeenschap op school en dragen bij aan het succes van de school. 

 

Onderwijs 

Goed onderwijs is boeiend onderwijs waar het kind als geheel wordt gezien en waar ruimte 

is voor het ontwikkelen van een eigen identiteit.  Omdat afwisseling tussen rustig werk en 

bewegen, tussen produceren en luisteren zorgt voor een goede motivatie werken we met 

een ritmisch weekplan.  Samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren 

vormen dan ook de basis voor het samen leren. De kring is een plek waar de groepsleden 

elkaar ontmoeten. 

Onderwijs moet ‘werkelijkheidsnabij’ zijn met ruimte voor ervaren, ontdekken en 

onderzoeken waardoor er grote betrokkenheid ontstaat. Steropdrachten en projecten 

spelen daarbij een grote rol. 

 

School 

Een school is een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en het schoolteam.  

De school heeft een verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van een kind. Binnen 

een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving moet aandacht zijn voor het 

welbevinden, de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling en de 

ontwikkeling van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en van een kritisch (zelf)bewustzijn van 

leerlingen. 

 

Zorg voor onze kinderen 

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door gebruik te maken van een 

leerlingvolgsysteem (LOVS) en observaties van de stamgroepleider. We stemmen het 

aanbod en de planning met de kinderen, ouders en waar nodig externe deskundigen af. 

De kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces (eigenaarschap). Als 

school geven we onze grenzen aan wat betreft onze mogelijkheden, in het belang van de 

ontwikkeling van het kind. Ons zorgprofiel is beschreven in het schoolontwikkelingsprofiel 

(sop). 
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Bijlage III 
Richtlijnen voor vrijstelling schoolbezoek 
 
Vrijstelling van schoolbezoek gedurende de schooltijden is uitsluitend in de volgende gevallen mogelijk: 
 
GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING 
Voor officiële, niet-christelijke religieuze feestdagen kan verlof worden genoten wanneer ouders dit volgens de regels 
(schriftelijk en bij voorkeur 6 weken van te voren) kennisgeven. Ouders doen hierbij een beroep op een vrijstelling van 
rechtswege. De directeur neemt hierbij dus geen besluit, maar toetst het beroep marginaal. 
Islamitische feestdagen: Offerfeestdagen (1 dag),  Suikerfeest (1 dag) 
Hindoeïstische feestdagen:  Holifeest, Diwalifeest 
Joodse feestdagen:  Paasfeest,  Wekenfeest,  Joods Nieuwjaar, Grote verzoendag, Loofhuttenfeest, Slotfeest,  Vreugd der Wet 
Voor het vieren van traditionele feesten vanuit een andere cultuur kan geen beroep worden gedaan op deze vrijstelling. Hierbij kunt u 
denken aan het vieren van bijvoorbeeld Thanksgiving, Chinees Nieuwjaar of carnaval.  

  
VAKANTIEVERLOF 
In principe dienen vakanties met leerplichtige kinderen gepland te worden in de schoolvakanties. Op grond van artikel 
11 onder f en 13a, tweede lid van de Leerplichtwet 1969 is het alleen mogelijk om buiten de schoolvakantie op vakantie 
te gaan wanneer het specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het onmogelijk maakt om in één van de 
schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te vieren. Het beroep van (één van) de ouders is dus de enige 
grond voor het verlenen van vakantieverlof buiten de schoolvakanties. 
Ouders kunnen (alleen in geval als er geen andere gezinsvakantie in het jaar mogelijk is) éénmaal per schooljaar extra 
vakantieverlof aanvragen voor ten hoogste tien schooldagen per schooljaar.  
De verlofperiode mag in geen geval plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Ook is het niet toegestaan 
om meerdere korte vakantie-aanvragen op te tellen tot het maximum van tien dagen.  
De ouder moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat vakantie onder geen enkele 
schoolvakantie mogelijk is of niet wordt toegestaan door de werkgever. De verhinderde ouder moet dan wel zelf aan de 
vakantie deelnemen. 
Wanneer geen extra verlof? 
Een tweede verlofaanvraag binnen een schooljaar, familiebezoek in het buitenland, goedkope tickets in het laagseizoen, tickets zijn al 
gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode, vakantiespreiding, verlof voor een kind, omdat andere kinderen in het 
gezin al of nog vrij zijn, eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte, sabbatical, wereldreis, verre reis 

 
GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN 
Op grond van artikel 11 onder g en artikel 14 van de Leerplichtwet is verlof wegens gewichtige omstandigheden 
toegestaan. Uitgangspunt is dat het gaat om externe omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind 
liggen. 
Omstandigheden die in aanmerking komen voor verlof wegens gewichtige omstandigheden: 

- Verhuizing (max. 1 dag) 
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden,  
- Huwelijk van familieleden (te overleggen bewijs: trouwkaart), 
- 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag) 
- 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag) 
- Ernstige ziekte zonder uitzicht op herstel van  familieleden (te overleggen bewijs: doktersverklaring) 
- Overlijden van familieleden (buiten NL max. 5 dagen) (te overleggen bewijs: rouwkaart)    

Géén gewichtige omstandigheden zijn onder andere: 
Oriëntatie op emigratie, vieren van kroonjaren, deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, deelname 
aan televisieopnames of audities 

 
Procedure verlofaanvraag: 

- Een verlof aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de beslissingsbevoegde, bij voorkeur zes weken 
van tevoren. 

- Bij aanvraag bewijsstukken toevoegen. 
- Beslissingsbevoegde neemt binnen redelijke termijn een besluit en geeft schriftelijk toestemming of een 

gemotiveerde afwijzing. 
- In sommige gevallen vraagt de beslissing bevoegde achteraf om bewijsstukken. 
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- De directeur van een school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan 
proces-verbaal worden opgemaakt. 


