
1. Algemene gegevens

1.1. School en organisatie

Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee  SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-
Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

De uitvoering op schoolniveau In de organisatie van onze school onderscheiden we jaarklassen die samenwerken naar aanleiding van de
ontwikkelpunten op onze school. We hanteren de verdeling: onderbouw: groepen 1 t/m 3; bovenbouw: groepen 4 t/m 8.  Samenstelling van
de groepen vindt plaats op basis van pedagogische en/of didactische aandachtspunten. Leerlingenaantallen zijn daarbij niet altijd leidend. Er
zitten gemiddeld 24 kinderen in de groep. Waar nodig kunnen we op gezette tijden aan groepen – beperkt – extra personele ondersteuning
toebedelen. 

Leerlingenpopulatie Dit schooljaar starten we met 179 kinderen op onze school. Actuele prognoses geven aan dat dit aantal de komende
jaren stabiel zal blijven. De kinderen die onze school bezoeken komen uit Westerhoven en Valkenswaard.  3% van onze kinderen hee  een
buitenlandse nationaliteit.

De samenstelling van het team Het team is opgebouwd uit 12 onderwijskundige medewerkers, een onderwijs-assistent, een
 kwaliteitsondersteuner, een administratief medewerker en een sport-coach. Daarnaast werken er drie collega’s in de faciliterende dienst.
Verder werken we ook met een aantal studenten van PABO de Kempel (Helmond) en ROC Onderwijsassistenten (Eindhoven). Kinderen
ontmoeten op school dus meerdere mensen.

De groepsleerkracht gee  les aan de groep en begeleidt de kinderen. De groepsleer-kracht is voor de leerlingen en voor de ouders de eerst
verantwoordelijke persoon. In alle groepen komt regelmatig - volgens een rooster - een andere collega. Dit in verband met parttimebaan of
bijzondere taakuren van de eigen leerkracht.
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Kwaliteitsondersteuner Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als extra taak de
leerlingenzorg begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners; binnen onze organisatie ook wel KO’ers genoemd. De primaire taak van
de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, middels begeleiding en coaching. Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te
optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden.Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een
volwaardige functie. Dit maakt dat de kwaliteitsondersteuner zich volledig kan focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast gee
de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid. De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam
en werken SKOzoK-breed intensief samen. De KO’er is medeverantwoordelijk om Passend Onderwijs vorm te geven en te laten slagen binnen
onze organisatie. De KO’ers vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen en delen specialistische kennis en ervaring met elkaar.
Op deze wijze borgen en verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

 Stagiaires Onze school biedt aankomende leraren en onderwijsassistenten de mogelijkheid om stage te lopen. De eerste-, tweede- of
derdejaars studenten komen vaak één of twee dagen in de week of bepaalde korte periodes in de groep. De vierde jaarsstudent  van de
lerarenopleiding basisonderwijs wordt ingezet als LIO-er (Leraar in opleiding). De LIO-er is voor één schooljaar aan school verbonden en
werkt onder supervisie van de groepsleerkracht. Ook is het mogelijk dat er vanuit het voortgezet onderwijs leerlingen één of twee weken
komen snu elen aan het basisonderwijs; de zgn. snu elstage.

Vervanging van leerkrachten Bij ziekte: Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is.
Daarna wordt de invallerslijst van SKOzoK geraadpleegd. Is er geen vervanging beschikbaar, dan worden andere mogelijkheden overwogen,
zoals: Intern wisselen, indien er wèl een invaller voor een andere groep beschikbaar is; Vrijgeroosterde leerkracht inzetten; Verdelen van de
kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag). Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de
betre ende groep, volgens de richtlijnen van de inspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij: In principe niet
de eerste dag; Alleen in het uiterste geval; Ouders worden daar schri elijk van op de hoogte gebracht; Voor leerlingen die geen opvang
hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd. Verlof en scholing: Voor goed onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten ‘bijblijven’
in het vak en voorbereid zijn op de ontwikkelingen in de toekomst. Dit realiseren we d.m.v. cursussen en studiedagen. Hiervoor en bij overig
verlof wordt vervanging geregeld.

De directeur draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.

De medezeggenschapsraad (MR) Onze school hee  een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team en ouders
enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid
en de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere
zaken gee  de MR advies. MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van
Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van
SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen
besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schri elijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de
algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen raken. 

Oudervereniging (OV) Elke ouder is, door inschrijving van een of meer kinderen op school, automatisch lid van de oudervereniging, zo lang
het kind/de kinderen daadwerkelijk op school staat/staan ingeschreven. De oudervereniging stelt zich ten doel de school te onder-steunen
bij vele activiteiten die de school ontplooit. Tevens voert de oudervereniging, in overleg met de school, zaken uit die voor alle leerlingen en
alle geledingen van school een plezierig en leerzaam verblijf garanderen en een fijne schoolloopbaan bevorderen. Helaas vergoedt het
Ministerie van Onderwijs aan school alleen maar de kosten die met het geven van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te maken
hebben. Schoolreis, excursies, viering van Sinterklaas, Kerst etc. worden niet gesubsidieerd. Al deze activiteiten kosten geld. De
oudervereniging vraagt daarom aan alle ouders een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. In de jaarvergadering, die elk jaar aan het begin van
het schooljaar gehouden wordt, legt de oudervereniging verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen schooljaar en worden de
plannen voor het komende jaar vastgesteld. De begroting voor het lopend schooljaar wordt vastgesteld aan de hand van de plannen voor dat
jaar. De bijdrage voor het komende schooljaar wordt dan eveneens vastgesteld. Alle ouders hebben de gelegenheid op deze avond mee te
praten en te beslissen. Naast bovenstaande bijdrage kan de school voor specifieke gebeurtenissen in een bepaalde groep (bijvoorbeeld het
schoolverlaterskamp in groep 8) ook een bijdrage vragen.

1.2. School en haar omgeving
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1.2. School en haar omgeving

Situering van de school: Het schoolgebouw bestaat uit 2 lagen, met flexibele leslokalen, centrale ruimtes en spreekkamers. Tevens is er een
speelzaal voor de kleuters aanwezig. Buiten onderwijs hebben we ook andere gebruikers in het gebouw. Daarnaast werken we samen aan de
toekomst met de peuterspeelzaal en de BSO. Sinds eind januari 2008 zitten we in ons schoolgebouw. Het is ruim en licht en nodigt kinderen
en teamleden uit om te groeien (letterlijk en figuurlijk). Het gebouw voldoet aan de eisen van de Arbo en veiligheid en is rolstoeltoegankelijk.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de sporthal voor lichamelijke opvoeding. Iedere groep hee  voldoende mogelijkheden om met ICT-
devices het onderwijs nog beter vorm te geven. De devices worden o.a. ingezet voor oefenen, spelen, remediëren, documenteren en
administreren. Voor de midden- en bovenbouw is daarnaast ook het internet beschikbaar als groot documentatiecentrum. Ook het opvoeden
tot een goed(e) ICT-houding en -gedrag is belangrijk. Daar waar aansluiting kan worden gevonden maken we gebruik van de "rijke
leeromgeving Westerhoven", zo wordt ons techniekonderwijs ondersteund door de lokale ondernemers.

Verloop aantal leerlingen
Hieronder is het verloop in leerlingen, gedurende de afgelopen vier schooljaren, aangegeven.
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2. Missie, visie en koers

2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie.  Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.
SKOzoK_Koersplan_2019-....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/325/original/SKOzoK_Koersplan_2019-2022.pdf


3. Focuspunt Excellent in leren leren

3.1. Toelichting

In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere leerling uit halen wat erin zit.
Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen, minimaal een
gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het vervolg van hun
(school)loopbaan.

Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij  daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.

Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.

3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan
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4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren

4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee  ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.

Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.

Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij  van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.

Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners 
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.

4.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan
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5. Onze school

5.1. Missie en visie

                                 

Basisschool  “de Ster”:  bron van kracht en energie 

Onze missie: Basisschool de Ster vormt een leeromgeving die ieder kind wil ondersteunen in de zoektocht naar kracht en energie, om als
zelfstandig mens te kunnen stralen in onze samenleving.

Onze visie bestaat uit drie pijlers die de school dragen, we beschrijven ze hieronder:

1.Een goed pedagogisch klimaat. 

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. Veiligheid en welbevinden zijn van groot belang om
het leerproces aan te gaan en informatie in je op te kunnen nemen. Als kinderen zich in een fijne omgeving bevinden, durven ze zich
kwetsbaar op te stellen en zullen ze flexibeler kunnen omgaan met het leerproces.

In onze school dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed pedagogisch klimaat samen met de kinderen. We spreken kinderen aan op
hun bijdrage/invloed op het klimaat, zodat er sprake is van bewustwording.

Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen bewerkstelligen, vragen we van een leerkracht openheid, echtheid en eigenheid. Leerkrachten
nemen de kinderen serieus en stellen zich toegankelijk op. We zijn voorstander van pro-actief handelen. Onze kapstokregels (zie school gids)
bieden houvast om op een gestructureerde manier de veiligheid te waarborgen. Als er iets is voorgevallen, is een goede afwikkeling van
belang; gedrag van een kind kan niet oké gevonden worden, maar het kind als persoon is wel oké. Ook besteden we aandacht aan de
leerwinst die een voorval hee  opgeleverd.

Ontspanning is een middel om het welbevinden te stimuleren. Hoe en wanneer dit wordt georganiseerd is afhankelijk van de leerkracht en de
groep. Een balans tussen inspanning en ontspanning vinden we waardevol.

De sfeer in zowel de groep als in de school speelt voor ons een grote rol, daarnaast zijn buitenschoolse factoren van invloed. Hierin hebben
wij als school een signalerende functie. Signalen worden besproken met ouders en indien nodig wordt er contact gelegd met externe
instanties.

2.Ontwikkeling staat centraal.

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer waarde gehecht aan het product. Opbrengsten zijn een vereiste, er moet ontwikkeling zijn.

Het proces, dat leidt tot opbrengsten, is voor ons van groot belang en kan ook een opbrengst zijn; Het is goed om kinderen te laten
verwoorden, beredeneren en handelen. Op deze manier verkrijgen de kinderen inzicht, met name in de te bewandelen weg waarmee ze



komen tot een oplossing. De leerkracht krijgt tevens zicht op de aanpak die een kind hanteert en kan hierin bijsturen. Bij een tegenvallende
opbrengst kunnen de juiste bijsturingen worden bepaald aan de hand van het proces dat is doorlopen.

Het handelingsgericht werken is onze leidraad. In de groep clusteren we kinderen met dezelfde onderwijsbehoe en. Afstemmen op de
behoe en van kinderen is voor ons hetzelfde als het benutten van kansen. Het aanbod wordt beschreven in een groepsplan.

Het sociaal-emotionele aspect kent een specifiek volgsysteem, van waaruit hande-lingsadviezen voortvloeien.

Binnen onze werkwijze zijn de leerlijnen leidend en de methode is daaraan dienend. Uit de leerlijnen vloeien de leerdoelen (het aanbod) per
week. Het weekdoel vormt het uitgangspunt voor de instructie. De daarin aangeboden strategieën zijn bepaald op basis van structurele
evaluatie (met name van opbrengsten). De leerkracht kijkt steeds kritisch naar het aanbod: de hoeveelheid, de volgorde/opbouw en de
herhalingsmomenten.

We gaan voor duidelijkheid (transparantie) richting ouders over onze werkwijze, daarnaast ook over de grenzen van ons kunnen. Het
pedagogisch klimaat is de richtinggever voor onze grenzen. Dit mag nooit in het geding komen.

3.Kinderen hebben een hoge betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling.

We willen deze betrokkenheid bewerkstelligen door:

a.Thematisch werken: 

Thematisch werken is een middel om een hoge betrokkenheid te creëren. De leerkracht bepaalt, zoals al eerder aangegeven, vooraf het
aanbod. Hierbij is een link tussen leergebieden belangrijk, het besef dat kinderen het één nodig hebben om het ander uit te kunnen voeren
(schrijven om te kunnen lezen, lezen om te kunnen rekenen, enz.).

Thema’s aanbieden moet voor ons aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Passen bij de belevingswereld van de kinderen;

- Link met de samenleving;

- Er moet kennisoverdracht plaatsvinden, leerlijnen zijn hierin leidend, methode dient als

  bronnenboek;

- Leerkracht moet enthousiasme overdragen.

Zoals aangegeven willen we dat er een duidelijke link met de samenleving aanwezig is binnen ons thematisch werken.

b. Inspelen op een veranderende samenleving: 

De samenleving kent heden ten dage een ander soort mens dan voorheen. Dit vraagt van ons flexibiliteit in wat wij een kind willen aanleren.
We wegen af welke maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op ons onderwijs en welke niet. Omgang met ICT en social media vinden
wij van belang, net als het creëren van een houding waarin kinderen weten waar ze kennis moeten vinden (dus niet: jaartallen als parate
kennis, maar waar zoek ik het op?).

Binnen de huidige samenleving nemen communicatie en samenwerking een prominente plaats in. Daarom zien we enorm veel kansen in het
Coöperatief leren.

c. Coöperatief leren:

Als bs. de Ster zien wij hierin veel mogelijkheden om m.n. de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Coöperatieve werkvormen doen
aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen als onderdeel van het samen leren, samen zoeken naar oplossingen. Ieder kind
hee  een zinvolle inbreng en dat willen we laten ervaren.



Dit kan ook al op jonge lee ijd. We willen hierin een goede opbouw zien. Hoe eerder kinderen bekend raken met coöperatieve vaardigheden,
hoe sterker we ze afleveren aan het eind van de basisschooltijd.

Tenslotte:

De leerkracht is de bepalende factor. Deze biedt de kaders aan, bepaalt de inbreng, observeert en bevordert het welbevinden. De leerkracht
doet er toe en is bepalend voor het behalen van hoge opbrengsten. Leerkrachten die lekker in hun vel zitten, hebben meer aandacht voor een
goed klimaat en zijn in staat om empathie te tonen. Als collega’s laten we iedereen in zijn waarde. Oprechte belangstelling en kritische vragen
stellen zijn belangrijk. Binnen ons team mogen leerkrachten zich kwetsbaar opstellen en om hulp vragen.

Van ouders verwachten wij respect voor onze visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze. We gaan voor een open en eerlijke houding,
waarbij de ontwikkeling van het kind voorop staat. We hebben vertrouwen in elkaar en ieders goede bedoelingen.

5.2. Van visie naar koers

Van visie naar koers.

De keuze voor onderwerpen van schoolontwikkeling zijn in eerste instantie tot stand gekomen  door :

-Voortgang school-ontwikkelingsplan schooljaar 2018-2019.

-Analyse opbrengsten (datamuur).

-Formuleren van het school-ontwikkelingsprofiel.

-Samenstelling leerlingenpopulatie.

-Opbrengst gesprekkencyclus directie en kwaliteitsondersteuning.

-Tevredenheidsonderzoeken maart 2019.

Per jaar stellen we een schoolontwikkelingsplan op waarin de ambities verder zijn uitgewerkt. In H 5.5 is het 4-jaren schoolplan beschreven
dat we als bron gebruiken  voor genoemd jaarlijks schoolontwikkelingsplan. In ons schoolontwikkelingsplan beschrijven steeds de link met
de elementen waaruit het koersplan van SKOzoK bestaat ( "Exellent in leren leren" en "Gemeenschappelijk organiseren").

 

5.3. Excellent in leren leren ambities



5.3. Excellent in leren leren ambities

Ambities Excellent in leren leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Leren leren is in een
gedigitaliseerde samenleving
alleen maar belangrijker
geworden

De strategieën zijn planmatig
ingebed in ons onderwijs.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Leerlingen ontwikkelen zich op
drie gebieden: leren leren
cognitief, sociaal-emotioneel.

Leren leren is herkenbaar
aanwezig en gee  betekenis
aan het leren. Er is sprake van
passend, kwalitatief goed
lees(begrijpend)- en reken
onderwijs. Er is bij ieder kind
sprake van welbevinden.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Collega's ontwikkelen zich door
profesionalisering

Er wordt gewerkt vanuit
leerlijnen aan beredeneerde
leerdoelen.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Collega's ontwikkelen zich door
di erentiatie

Collega's werken samen en
maken gebruik van elkaars
talenten.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities



5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities

Ambities Gemeenschappelijk organiseren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Gemeenschappelijk
organiseren binnen
schoolteams

Collega's zijn samen
verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van àlle kinderen.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Kennis delen en zo bijdragen
aan leren leren van en met
elkaar

De organisatie (lees SKOzoK) is
voor iedereen, vraaggestuurd,
bron van kennis.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Versterken van verbondenheid
van ouders met de school

Ouders zijn actief partner
binnen ons onderwijs.
Verwachtingen naar elkaar zijn
vastgelegd en zijn structureel
onderwerp van gesprek tussen
school en ouder.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Verbinden van schoolteams in
een leergemeenschap op
organisatieniveau

Bijzondere ontwikkelingen
worden als vanzelfsprekend
organisatiebreed gedeeld.

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

Participeren van ketenpartners
en maatschappelijke partners in
onze leergemeenschap

Er is sprake van structurele,
inhoudelijke samenwerking op
pedagogisch en didactisch vlak
met Nummereen
(kinderopvang). Daarnaast
wordt er op didactisch vlak
interactief samengewerkt met
lokale en regionale organisaties
waarmee het onderwijs
raakvlakken hee .

Daar waar nog nodig jaarlijks
verbinding beschrijven in het
school-ontwikkelingsplan.

2019 - 2023

5.5. Overige ambities

Overige ambities

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Technisch lezen Methode /bron aanvankelijk en
voortgezet technisch lezen is
vastgesteld en
geïmplementeerd.

Definitieve keuze maken
methode/bron aanvankelijk
lezen. Oriëntatietraject
methode/bron voortgezet
technisch lezen. Definitieve
keuze maken methode/bron
 voortgezet technisch lezen.
 Vanaf augustus
2020 Implementatie nieuwe
methode/bron aanvankelijk
lezen. Vanaf januari 2021 òf
augustus 2021 implementatie
nieuwe methode/bron
voortgezet technisch lezen.

 

2019 - 2021



Fijne motoriek/technisch
schrijven

Er is een vernieuwd aanbod
betre ende technisch schrijven

Bezinning op aanbod in de
onderbouw. Verkennen
verbinding met aanvankelijk
lezen. Ontwikkelen visie op
technisch schrijven gr.
3. Beschrijven gevolg visie mbt.
aanbod gr.3. Aanbodverkenning
en –keuze bron/methode gr.
3. Opstellen borgingsdocument
onderbouw.

Ontwikkelen brede visie op
technisch schrijven. Beschrijven
gevolg visie mbt. het aanbod va.
groep 4. Aanbodverkenning en –
keuze bron/methode va. gr. 4.
Implementatie nieuwe
methode/bron vanaf augustus
2020 in groep 3. Implementatie
nieuwe methode/bron vanaf
januari 2021 òf in augustus 2021
in overige groepen.

Vaststellen definitief aanbod
technisch schrijven.

 

2019 - 2021

Begrijpend lezen Methode /bron begrijpend lezen
is vastgesteld en
geïmplementeerd.

Beschrijven visie begrijpen
lezen. Beschrijven wat de visie
betekent voor ons aanbod. Nav.
keuze methode/bron voortgezet
technisch lezen wordt bezien of
er sprake is van voldoende
geïntegreerd aanbod
begrijpend lezen. Eventueel
vervolgtraject om aanbod nader
af te stemmen op visie.

2019 - 2022

Sociaal-emotioneel leren Er is sprake van een passend
aanbod op het gebied van
sociaal-emotioneel leren.

Eea. betre  een vervolg op
ontwikkelpunt uit 2018-2019.
 Eea. behelst nu: Verkennen
theoretische kaders.Tot stand
brengen van verbinding tussen
theorie en teaminventarisatie
betre ende hiaten/wensen
rondom het sociaal-emotioneel
leren op de Ster. Opstellen van
basisdocument van waaruit het
gewenste aanbod kan worden
gezocht. Marktverkenning en
keuze rondom aanbod binnen
sociaal-emotioneel
leren. Opdoen van eerste
ervaringen met gekozen
werkwijze. Evaluatie, bijstelling
en implementatie.

2019 - 2022



Structurteel coöperatief leren Handhaven van de lijn op dit
vlak dmv. het
borgingsdocument.

Onderhoud vastgestelde lijn
door de school door: Nalopen/
evt. aanvullen
borgingsdocument.Vraaggestuu
rd organiseren van collegiale
consultatie.
Jaarlijks organiseren van 2
korte inspiratiemomenten.

2019 - 2023

Meer- en hoogbegaafdheid Handhaven van de lijn op dit
vlak dmv. het
borgingsdocument.
Gepersonaliseerd leren hee  via
dit onderwerp een plaats
gekregen. 

Onderhoud vastgestelde lijn
door de school door: Nalopen/
evt. aanvullen
borgingsdocument (mn.
rondom groep 3).Terugblik op
afspraken rondom executieve
functies. Vraaggestuurd
organiseren van collegiale
consultatie op het gebied van
executieve functies. Jaarlijks
organiseren van max. 2 korte
inspiratiemomenten. Volgen via
k.o. gesprekkencyclus. Jaarlijks
evaluatie en evt. bijstelling
vastgestelde lijn door de
school. Creëren van verbinding
met gepersonaliseerd leren.

 

2019 - 2023

Woordenschat Handhaven van de lijn op dit
vlak dmv. het
borgingsdocument. Structurele
bijscholing hee  een plaats in
de organisatie.

Onderhoud vastgestelde lijn
door de school door: Nalopen/
evt. aanvullen
borgingsdocument. Organiseren
van bijscholingsmoment voor
het team (28 augustus
2019). Organiseren
scholingsmoment nieuwe
collega’s (20 en 27 november
2019). Vraaggestuurd
 organiseren van collegiale
consultatie.

2019 - 2023

Leren leren Gestelde doelen in document
"Exellent in leren leren" zijn
gerealiseerd.

Zie meer- en hoogbegaafdheid
(executieve
functies). Formuleren
verbinding executieve functies
met bestaand
curriculum. Formuleren
verbinding in doorgaande lijn
met SKOzok lijn
Lerenleren. Beschrijven
implementatietraject. Aanvang
implementatietraject. Nader
beschrijven voortgang.

2019 - 2023



Observeren, registreren en
stimuleren van
kleuterontwikkeling

Het volginstrument "Kijk" is
geïmplementeerd vin de groep
1 en 2.

Implementatie volgprogramma
Kijk in de groepen 1 en
2. Teambrede kennismaking
met Kijk (1
bijeenkomst). Vraaggestuurde
collegiale consultatie
betre ende het werken met
Kijk. Volgen ontwikkelingen via
k.o-gesprekkencyclus.
Teambreed volgen van Kijk via
de datamuur.

2019 - 2023

Verrijken rekenonderwijs
bovenbouwgroepen

Rekendidactiek is, waar nodig,
voorzien van kleinere
tussenstapjes. Rekenen is voor
de kinderen  betekenisvol en
kent een hoge betrokkenheid.

Kennismaken met "Met
sprongen vooruit" als
aanvulling op de rekenmethode
en experimenteren naar
behoe e om uiteindelijk de
voortgang nader vast te stellen.

2019 - 2023

Ouderinformatie Er is eenduidigheid in de wijze
waarop ouders worden
geïnformeerd over activiteiten
in de groep.

Gelijktrekken van wijze waarop
ouders specifieke
groepsinformatie krijgen aange-
boden (themabrieven).
Evaluatie werken met
themabrieven, evt. bijstellen
concept. Opstellen van een
algemene
communicatiematrix. Onderhou
d vastgestelde lijn.

2019 - 2023

Grenzen aan de zorg Mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn voor
iedereen duidelijk.

Vanuit casuïstiek steeds
bespreekbaar maken in team. 

2019 - 2023

Bewegend leren Er is kennisgemaakt met het
fenomeen en er hee
besluitvorming plaatsgevonden
over de plaats in onze
organisatie.

Kennismaking met fenomeen.
Experimenteren naar behoe e.
Vaststellen voortgang.

2019 - 2023

Inhoud en plaats van het
groepsplan

Het groepsplan is aanwezig en
wordt ervaren als dienend
instrument.

Inventarisatie
hiaten/wensen. Tot stand
brengen van verbinding tussen
theorie en teaminventarisatie
betre ende hiaten/wensen
rondom het werken met een
groepsplan op de Ster. Komen
tot een model in concept.
 Werken met model in
concept. Mogelijke bijstelling
nav. evaluatie. Voortgang nog
nader te formuleren.

2020 - 2023



Gepersonaliseerd leren Bieden van unieke, op
individuele leerlingen
toegespitste leerprocessen.

Verkenning, vanuit ervaring met
fenomeen binnen het
ontwikkelingsgebied "Meer- en
hoogbegaafdheid." Vaststellen
 en beschrijven voortgang.

 

2020 - 2023

Heterogene groepen Er is een visie ontwikkeld op het
gebied van heterogeen werken
binnen de school.

Sterkte-/zwakteanalyse van het
mogelijk werken in heterogene
groepen. Formuleren visie op
uitgangspunten en organisatie.
Voortgang nog nader te
formuleren.

 

2020 - 2023

Social media/ICT Acties worden beschrijven nav.
jaarevaluatie.

Meenemen als mogelijk
aandachtspunt nav.
jaarevaluaties.

2019 - 2023

Techniekonderwijs Doelen worden beschrijven nav.
jaarevaluatie.

Meenemen als mogelijk
aandachtspunt nav.
jaarevaluaties.

2019 - 2023

Plaats van het huiswerk Doelen worden beschrijven nav.
jaarevaluatie.

Meenemen als mogelijk
aandachtspunt nav.
jaarevaluaties.

2019 - 2023

Schooltijden Doelen worden beschrijven nav.
jaarevaluatie.

Meenemen als mogelijk
aandachtspunt nav.
jaarevaluaties.

2019 - 2023

Visieherijking Daar waar nodig is de
onderwijsvisie van bs. de Ster
aangevuld.

Wat is de plaats van de huidige
visie in onze ontwikkeling?
Inventarisatie opvallendheden
in ontwikkeling vs
visie. Formuleren mogelijke
acties nav. bovenstaande.

2022 - 2023

5.6. Schoolpopulatie

De kenmerken van onze schoolpopulatie hebben we in kaart gebracht, om ons aanbod voor de komende jaren zo optimaal mogelijk af te
stemmen. Onderwijsbehoe en van leerlingen worden waar mogelijk geclusterd. Eén en ander wordt vastgelegd in het groepsplan. 

5.7. Schoolondersteuningsprofiel



5.7. Schoolondersteuningsprofiel

Klik op de link hieronder voor ons Schoolondersteuningsprofiel.

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie
Voor ons schoolbeeld en de schoolambitie verwijzen we naar het schoolondersteuningsprofiel in H 5.7 

5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Onderwijstijd: In de periode 2015-2019 ontvingen alle 945 lesuren per schooljaar, dit wordt in deze schoolplanperiode voortgezet.  Hieronder
wordt per schooljaar het overzicht van lesuren en vrije dagen ingevoegd.  

Onderwijsactiviteiten De onderwijsactiviteiten in de groepen worden gegeven volgens een onderwijs-activiteitenplan. Voor iedere groep is
dit plan (groepsrooster) aanwezig in het lokaal. De school besteedt aandacht aan de volgende leergebieden:

basisvaardigheden: Nederlandse taal, rekenen/wiskunde;

wereldoriënterende vakken: o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, sociale redzaamheid;

expressie-activiteiten: o.a. handenarbeid, tekenen, muziek, dans en drama;

lichamelijke oefening.

Activiteiten in onder- en bovenbouw We vinden dat het welbevinden van onze kinderen een voorwaarde is om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Daartoe maken we afspraken over de wijze waarop we elkaar de ruimte geven en respecteren. Hiertoe hebben we onze
gedragsregels opnieuw geformuleerd en teruggebracht tot vijf kapstokregels waaronder, per groep, groepseigen afspraken kunnen worden
opgehangen. De kapstokregels geven ons handreikingen om het schoolklimaat dat we voorstaan, ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Maar
met regels alleen kom je er niet. Het gaat er in de eerste plaats om, om met elkaar in gesprek te gaan wat we waardevol vinden in ons gedrag
naar elkaar toe. Dit doen we structureel in de groepen met de genoemde regels als uitgangspunt.

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. Binnen school is het wandelgebied, buiten hoe  dat lekker niet. 3. Ik weet hoe ik werken moet,
want luisteren dat doe ik goed. 4. Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet. 5. Als ik zeg “Stop”, houd jij echt op.

Op school besteden wij dus in alle groepen aandacht aan goede omgangsvormen. Dit gebeurt in lesthema’s, kringgesprekken en door
individuele gesprekken. Toch kan het wel eens fout lopen. Signalen worden in eerste instantie altijd serieus genomen. Wanneer een kind
slachto er is, of wanneer een groepje kinderen zich misdraagt tegenover één kind, spreekt onze school over pesten. We proberen dan via
gesprekken kinderen inzicht te geven in de consequenties van hun gedrag, en betrekken hierbij zowel slachto er als pester als de
onafhankelijke meerderheid en meelopers. Het team probeert vanzelfsprekend pestgedrag te voorkomen, maar leerkrachten zien niet alles.
Geef informatie over eventuele pesterijen door aan de groepsleerkracht.

Het onderwijs in de kleutergroepen Vanuit de leerlijnen voor de jongste kinderen wordt bij de kleutergroepen een beredeneerd aanbod
gedaan voor rekenen, taal, grove en fijne motoriek, gekoppeld aan ontwikkelingsaspecten op gebied van leren en sociaal-emotionele
ontwikkeling. De kinderen beginnen elke dag in de basiskring, dit is de centrale plaats, de basis van veiligheid van waaruit ieder kind gaat
werken. Hier komen we ook regelmatig terug en sluiten we samen het dagdeel af. Tijdens het speelwerkuur bieden we de kinderen een ruime
keuze in materialen en hoeken. We hebben verschillende hoeken die permanent aanwezig zijn, maar ook incidentele hoeken gekoppeld aan
de thema’s waarin we werken. De kinderen ma-ken zèlf een keuze uit de beschikbare hoeken en materialen. Daarnaast krijgen de kinderen

Ster_Schoolondersteuni....pdf

Onderwijstijd_2019-202....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/001/827/original/Ster_Schoolondersteuningsprofiel.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/334/original/Onderwijstijd_2019-2020_Ster.pdf


taken en werkjes die verplicht zijn. Alle activiteiten staan zoveel mogelijk in het teken van het thema waar de kinderen gedurende enkele
weken mee bezig zijn. De kleutergroepen werken nauw samen in zowel uitdagende als organisatorische zin. De werk/speelhoeken zijn
verdeeld over lokalen. Schuifdeuren staan open om elkaar te kunnen ontmoeten. De wijze van werken in de jongste groepen hebben we
beschreven in ons “borgingsdocument Kleuterbouw”. De inhoud daarvan wordt in grote lijnen toegelicht tijdens een jaarlijks
informatiemoment voor ouders van nieuw- aangemelde kleuters en tijdens het intakemoment met de ouders van deze kinderen. Daarnaast is
voor de ouders een informatieboekje beschikbaar met daarin veel praktische zaken die in de kleutergroepen spelen. Ouders/verzorgers van
kinderen die nieuw zijn op school ontvangen dit (kleuter)informatieboekje.

Verder de school in In de overige groepen beginnen de kinderen, als het programma daar om
vraagt, met een basiskring. Binnen deze basiskring maken we gebruik van verschillende
themakringen zoals de nieuwskring en de weekendkring. Daarnaast luisteren we naar
boekbesprekingen, spreekbeurten, presentaties etc.. We werken in met rekenen en taal in
blokuren (de groepen bieden deze vakken op hetzelfde tijdstip aan). In dit blokuur worden
klassikale- en groepsinstructies en verwerkings-momenten aangeboden. Dat doen we volgens

het model van directe instructie (zie illustratie).

Lezen In onze school dagen we kinderen uit om tot lezen te komen. In de aanvangsgroepen is die uitdaging heel belangrijk. Ontluikende
geletterdheid dient ondersteund en uitgedaagd te worden. Dit doen we o.a. door woordenschatontwikkeling. In leerjaar 3 wordt er steeds
meer gestructureerd gewerkt aan de leesontwikkeling. Vanaf leerjaar 4 wordt het technisch lezen steeds meer geautomatiseerd en wordt ook
het begrijpend lezen steeds belangrijker. We vinden het belangrijk dat de kinderen het lezen leuk vinden (leesbeleving). Dit gebeurt door het
houden van boekbesprekingen, voordracht en voorlezen. Ook het werken met leescircuits, lezen in duo’s of lezen met ouders of oudere
kinderen draagt hieraan bij. Verder is er samenwerking tussen de school en de “Bieb op school”. Jaarlijks volgen we, in samenwerking met de
“Bieb op school”, verschillende projecten om het lezen te promoten. Op woensdag en vrijdag is de bibliotheek op school (dBos Westerhoven
de Ster) geopend. De kinderen kunnen daar boeken lenen en geleende boeken inleveren.

Deze uitleen onder schooltijd wordt door de bibliotheek i.o.m. vrijwilligers en de leerkrachten georganiseerd. Nieuws hierover publiceren we
steeds in de “Sterrenkijker”. De bieb op school hee  een eigen site. Via deze website kunnen kinderen boeken zoeken (op termijn ook zelf
boeken reserveren) en op zoek gaan naar andere informatie.

Nederlandse taal De taalontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse onderdelen. Lezen, spreken, woordenschat, creatief taalgebruik,
stellen, spellen, actief luisteren en taalstructuren zoals ontleden, zijn daar voorbeelden van. Het stimuleren van taal in de breedste zin van
het woord is belangrijk. Ons belangrijkste communicatiemiddel is immers de gesproken en geschreven taal. 

Schrijfonderwijs Bij de kleuters wordt er vanuit motorische doelen gewerkt in een motoriekcircuit. Er wordt erg gelet op houding en
pengreep. Vanaf de meivakantie komt er op schrijfgebied elke week 1 cijfer aan bod. In groep 3 wordt gestart met losse schrijfletters. Dit
ontwikkelt in de loop van het jaar naar het 'schrijven tussen lijnen' en het 'verbonden schri '. Daarnaast is er aandacht voor fijne motoriek. In
groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Ook is er aandacht voor het verbonden schri . Vanaf groep 5 maken we een keuze uit
schrijfbladen. Er wordt aandacht besteed aan herhaling van hoofdletters, verbindingen, schrijfhouding en pengreep.

Rekenen en wiskunde Bij zowel goede als minder sterke rekenaars willen we basisvaardigheden èn begrip ontwikkelen. Zònder omwegen en
dankzij een heldere structuur. Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen moeten zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat er is,
kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardigheden leren toepassen in de praktijk van alledag. We leren
kinderen stap voor stap rekenen, éérst dus de basisvaardigheden. Dat doen we door veel te oefenen èn d.m.v. het aanbieden van één
onderwerp per les en één oplossingsmethode per onderwerp. Op het moment waarop kinderen deze vaardigheden beheersen, maken ze ook
kennis met andere oplossingsmethoden en gaan we deze leren toepassen in verschillende situaties (de dagelijkse praktijk).

Wereldoriënterende vakken Kinderen ontdekken steeds meer van de wereld. Door de gehele school worden wereldoriënterende vakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, gezond gedrag, verkeer, e.d.) zoveel mogelijk in samenhang en thematisch aangeboden. 

Verkeer De verkeersveiligheid staat steeds in onze belangstelling. Kinderen hebben nu al te maken met het verkeer. Kennis van en vaardig
zijn in het verkeer is belangrijk. Hiervoor gebruiken we aanvullende methoden als ‘de Verkeerskrant’. Wij nemen ieder jaar, in groep 7, deel
aan de praktische en theoretische verkeersproef. Kinderen kunnen zo hun eerste verkeersdiploma halen.

Sociaal-emotionele vaardigheden De sociaal-emotionele ontwikkeling komt regelmatig onder de aandacht door situaties uit de dagelijkse
praktijk, die we, bij voorkeur proactief, bespreken met de kinderen. Daarnaast leren we steeds beter samen te werken door inzet van het
“Structureel Coöperatief Leren”. Via deze werkvorm worden kinderen, middels een bepaalde aanpak en bepaalde structuren, strategieën
aangereikt en aangeleerd om het samenwerken aantrekkelijk, maar ook e ectief te doen verlopen. Hierdoor leren kinderen beter naar elkaar
te luisteren, rekening te houden met elkaar, verantwoordelijkheid te dragen en een groepsgevoel te ontwikkelen.

http://wise.webopac.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8006;var=dbos


Expressieactiviteiten en lichamelijke oefening Kinderen willen zich graag uitdrukken, de één wat meer dan de ander. We reiken kinderen
materialen en technieken aan om dat te realiseren. Hiernaast vinden diverse expressieactiviteiten plaats als vormen van verwerking binnen
thema’s/pro-jecten en tijdens het zelfstandig werken in hoeken (dit laatste m.n. in de onderbouw). Kinderen leren zich daarbij uiten op
andere manieren. Toneelspel en dans zijn hier voorbeelden van. Opbrengsten worden aan elkaar gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens de
gezamenlijke afsluiting van de thema’s (maandafsluiting). In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling werken we samen met andere
scholen en instellingen. Cultuurplaza de Kempen is daarbij een belangrijke partner. In samenwerking met o.a. Art4U (vh. de muziekschool)
ontmoeten de kinderen vele vormen van muziek.

Kinderen bewegen graag. Aan deze bewegingsdrang komen we tegemoet. De jongste kinderen gaan daarvoor iedere dag de speelzaal in (of
naar buiten bij mooi weer). Tijdens de bewegingslessen wordt de motoriek van het kind verder ontwikkeld. Daarnaast is sportiviteit een
belangrijk aandachtspunt. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen lichamelijke oefening (1 ½ uur per week op maandag- dinsdag- of
donderdagmiddag, zie ook verderop in deze gids). Deze lessen worden in de sporthal gegeven. We werken vanuit duidelijke doelen en
leerlijnen.  Onze school beschikt over een sportcoach die de lessen lichamelijke oefening voor groep 5 t/m. 8 verzorgt/ondersteunt.

Levensbeschouwing Basisschool de Ster staat open voor àlle kinderen en hun ouders, ongeacht hun levensovertuiging. We begeleiden de
kinderen vanuit de traditie, die nodig is om hen de wereld om zich heen te laten begrijpen. Kunst, architectuur, spreekwoorden en gezegden,
muziek, gebruiken, kortom: onze wereld is voor ons niet te interpreteren wanneer we de achterliggende waarden niet kennen en zien. Om die
echter ècht te begrijpen moeten kinderen de kernwaarden van alle wereldgodsdiensten weten en begrijpen. In die tocht van verkennen,
onderzoeken, begrijpen en waarderen wil de school een belangrijke rol spelen. Wij nemen de geloofsopvoeding niet over van de ouders en de
parochie, maar nemen daar onze eigen verantwoordelijkheid in.

Burgerschap is het vermogen om een actieve, positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Burgerschap is geen vak, maar een taak van
de school. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. School is hier een geschikte
oefenplaats voor. 

Binnen burgerschap kunnen we drie domeinen identificeren: Democratie: door democratie kunnen verschillende opvattingen op een vredige
manier tot oplossing komen Participatie: door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te
nemen; Identiteit: door te handelen vanuit je waarden en normen.

Op de Ster wordt burgerschap onder andere teruggevonden in de vijf kapstokregels. Op onze school willen we voor iedereen een fijn klimaat
creëren. Onze regels en afspraken, die daar bij horen, komen duidelijk onder de aandacht door middel van deze kapstokregels. Het zijn
regels die voor elke groep hetzelfde zijn, maar waar we per groep, samen met de kinderen, nadere praktische afspraken onder hangen. Elke
maand wordt er één kapstokregel bijzonder benadrukt. Aanpassingen of aanvullingen kunnen op ieder moment. Dit doen we altijd samen
met de kinderen (bijv. n.a.v. een voorval). Daarnaast zijn de verschillende klassen gedurende de dag bezig met burgerschap. Denk aan de
kringgesprekken (op je beurt wachten, je mening geven), de pauzes op het speelplein (respect voor elkaar hebben, plezier hebben,
weerbaarheid) of verschillende coöperatieve werkvormen (samenwerken, discipline, vertrouwen).

5.10. Schoolresultaten



5.10. Schoolresultaten

De cito-eindscore
Opbrengst van de cito-eindtoets (school afgezet tegen het landelijk gemiddelde).
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5.11. Kwaliteitszorg

Handelingsgericht werken Binnen ons onderwijs hanteren wij het handelingsgericht werken
(HGW). Hiermee beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze
leerlingen optimaal te houden. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltre ende
leerlingbegeleiding concreet, zodat het team e ectief kan omgaan met verschillen tussen
leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven
uitgangspunten toepassen: -De onderwijsbehoe en van kinderen staan centraal: wat hee  een
kind nodig om onderwijsdoelen te behalen? -Het gaat om afstemming en wisselwerking: het
gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat
om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. -De
leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale

bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. -Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de
groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak
te kunnen uitvoeren. -We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en externe begeleiders is
noodzakelijk om een e ectieve aanpak te realiseren. -Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor
het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
-De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

Toetsen  Wij volgen de kinderen door middel van volgsysteemtoetsen van CITO. Dit conform de leerlingvolgkalender die centraal vastgesteld
wordt door ons schoolbestuur SKOzoK (zie hieronder). Naast deze toetsen gebruiken we ook methodetoetsen en observaties. Wie moeite
hee  met bepaalde leerstof krijgt extra ondersteuning; wie gemakkelijk kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. Deze uitdaging en
extra ondersteuning vinden altijd plaats binnen de groep als geheel en is onderdeel van het groepsaanbod.

 Leerlingvolgsysteem Alle gespreksverslagen en toetsresultaten worden door de groepsleerkracht vastgelegd in het digitaal dossier van het
kind. Binnen SKOzoK gebruiken we daarvoor Parnassys. Parnassys is een administratie- en leerlingvolgsysteem. Naast het digitaal dossier,
worden gegevens van kinderen, die niet digitaal kunnen worden aangeleverd, in het papieren dossier bewaard. Groepsleerkrachten zijn
verantwoordelijk voor de invulling van het dossier. Het dossier bestaat minimaal uit: Aanmeldingsgegevens; Gegevens van het
leerlingvolgsysteem; Historisch overzicht; Afspraken/gesprekken met ouders. De kwaliteitsondersteuner zorgt voor ondersteuning van de
leerkrachten en voert de noodzakelijke acties uit m.b.t. het dossier: Controle op inhoud; Volgen van het leerlingvolgsysteem; Gesprekken met
leerkrachten over leerlingen; Afspraken met derden rond het kind, inclusief de te volgen procedures. Ouders hebben recht op inzage in het
dossier van hun kind. Op verzoek van ouders moet dit dossier binnen een termijn van 10 werkdagen ter inzage zijn.

 Passend onderwijs Sinds de Wet op Passend Onderwijs (2014) van kracht is, streven we bij SKOzoK naar een zo passend mogelijke
onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. SKOzoK hee  zorgplicht voor alle
leerlingen die ingeschreven staan op onze scholen. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig hee , gaan wij samen met ouders en
andere betrokkenen op zoek naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig
is. Wanneer de ondersteuningsbehoe e van een leerling groter is dan binnen de basisondersteuning haalbaar is, kan de school een beroep
doen op extra ondersteuning binnen onze eigen organisatie. Deze extra ondersteuning kan de school aanvragen bij team Passend Onderwijs
van SKOzoK. Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig hee  om zich goed te kunnen ontwikkelen niet op de betre ende
basisschool geboden kan worden. Dan gaat de school, samen met de ouders/verzorgers, op zoek naar een meer passende school.

Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie  Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit:

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek

leerling_volg_kalender....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/326/original/leerling_volg_kalender_2019_2020.pdf


5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek

Onderstaande bestanden geven een samenvatting weer van de tevredenheidsonderzoeken dd. maart 2019.

Samenvatting_oudertevr....pdf

Samenvatting_leerlingt....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/327/original/Samenvatting_oudertevredenheid.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/004/328/original/Samenvatting_leerlingtevredenheid.pdf


6. Beleidsplannen en protocollen

6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Als praktische vertaling van het Koersplan van SKOzoK zijn er zes meerjarenbeleidsplannen gemaakt door verschillende domeinen: P&O,
Onderwijs, ICT, Communicatie, Financiën en Huisvesting. 
Deze meerjarenbeleidsplannen vindt u hieronder.
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Communicatie

Meerjarenbeleidsplan Financiën

Meerjarenbeleidsplan Huisvesting

6.2. Beleid meertalige leerlingen

Meerjarenbeleidsplan_P....pdf

Meerjarenbeleidsplan_O....pdf

Meerjarenbeleidsplan_I....pdf

Meerjarenbeleidsplan_C....pdf

Meerjarenbeleidsplan_F....pdf

Meerjarenbeleidsplan_H....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/117/original/Meerjarenbeleidsplan_PenO_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/150/original/Meerjarenbeleidsplan_Onderwijs_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/183/original/Meerjarenbeleidsplan_ICT_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/216/original/Meerjarenbeleidsplan_Communicatie_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/249/original/Meerjarenbeleidsplan_Financi%25C3%25ABn_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/318/original/Meerjarenbeleidsplan_Huisvesting_2019-2022.pdf


6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien.  Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.

De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.

Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.

Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.

Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:

1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust  zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied  en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;

2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;

3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;

4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);

5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;

6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;

7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt  dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.  

6.3. Veiligheid en privacy



6.3. Veiligheid en privacy

In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee  daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.

Privacyreglement_SKOzo....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/743/original/Privacyreglement_SKOzoK.pdf
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