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1
1.1

De school en haar omgeving
De wijk

KC Sterrenbosch biedt onderwijs aan kinderen in de wijk, dus thuisnabij.
De school is gevestigd in het gebied Lokeren. In Maaspoort signaleren professionals meervoudige
problematieken in het gedeelte waar KC Sterrenbosch is gevestigd. Hiervoor is de “Analyse Deelgebied
Maaspoort 2016” opgesteld. De volgende opvallende gegevens zijn hier uit naar voren gekomen:
 Er wonen in verhouding ongeveer 10% meer kinderen in de basisschoolleeftijd dan in de rest van
Maaspoort;
 Er wonen bijna de helft minder ouderen dan in de rest van Maaspoort;
 Meer dan dubbel aantal inwoners hebben een niet Westerse achtergrond ten opzichte van de rest
van Maaspoort;
 Er zijn veel meer dan dubbel aantal éénoudergezinnen ten opzichte van de rest van Maaspoort
 4x Meer bijstandsuitkeringen dan in de rest van Maaspoort;
 Er zijn ongeveer de helft aantal koopwoningen beschikbaar t.o.v. de rest van Maaspoort en Den
Bosch;
Daarnaast zijn in deze analyse naar het deelgebied ook 9 onderwerpen in kaart gebracht die de situatie nog
beter kunnen typeren. De situatie in het deelgebied van KC Sterrenbosch wordt omschreven als “zwak”
terwijl Maaspoort als geheel “gemiddeld” scoort.
In mei 2018 is er een plan van aanpak opgesteld om de kinderproblematiek in de Maaspoort aan te pakken.
In het plan zijn doelen en concrete acties opgenomen die Kinderwerk en Wijkwerk oppakken.
KC Sterrenbosch werkt hiervoor intensief samen met de partners om de doelen te bereiken en de wijk
sterker te maken.
De ontwikkelingen van de wijk zal een behoorlijke groei in aantal kinderen doormaken door nieuwbouw en
een aantrekkende woningmarkt. Huurwoningen worden vaak te koop aangeboden en dit zorgt voor een
aantrekkingskracht van jonge gezinnen.

1.2

Leerlingpopulatie

De leerlingen van KC Sterrenbosch komen voor het grootste gedeelte uit de eigen wijk.
Onze leerlingpopulatie bestaat voor 17% uit ‘’gewichtenkinderen’’. De gewichten zijn gekoppeld aan
opleidingscategorieën van de ouders. De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt hoeveel geld een
basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Basisscholen krijgen via de
gewichtenregeling geld per leerling op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het
postcodegebied van de school. Basisscholen vragen ouders bij de inschrijving van hun kind(eren) een
ouderverklaring in te vullen. (op aanmeldingsformulier) Deze verklaring geeft informatie over de opleiding
van de ouders. In de komende jaren wordt deze gewichtenregeling worden aangepast.
Het leerling aantal van de school is sinds een aantal jaren sterk dalend tot afgelopen jaar. Dit betekent een
extra druk op de financiële middelen en het verdelen van de taken binnen het team.

Leerling telling per:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5

1 okt 2015
21
28
24
26
25

1 okt 2016
19
23
29
21
24

1 okt 2017
9
20
24
21
19

1 okt 2018
28
10
17
21
18

Leerjaar 6
Leerjaar 7
Leerjaar 8
leerling totalen

17
20
16

20
15
18

24
17
15

16
23
16

177

169

149

149

Op onze basisschool volgen 5 leerlingen onderwijs die een indicatiestelling hebben. Voor deze leerlingen
ontvangen we leerlinggebonden financiering (ook wel in de volksmond benoemd als een rugzakje).
Leerlingen met arrangement:

5 + één leerling naar de TOP-groep

Leerlingen met diagnose

4 x ADHD
5 x Dyslexie
2 x ASS
1 x Asperger en ADHD
(12 in totaal)

Leerlingen met leerproblemen

11

Leerlingen met IQ lager dan 85

1 (waarvan een IQ- onderzoek aanwezig is)

Leerlingen met IQ hoger dan 110

6 (waarvan een IQ- onderzoek aanwezig is)

1.3

Imago van KC Sterrenbosch

KC Sterrenbosch heeft de afgelopen jaren een sterke daling laten zien in het leerlingenaantal. De reden
hiervoor is onder andere dat er te weinig mee is gegaan met de onderwijsontwikkelingen van de afgelopen
jaren met daarbij een duidelijke profilering en veel wisselingen in directievoering. De concurrentie in de
wijk van andere nabij liggende scholen is erg groot. Daardoor hebben ouders regelmatig de keuze gemaakt
voor een andere school net buiten de wijk. Vanaf 2016/2017 is er aan vernieuwing en verandering gewerkt.
Het afgelopen schooljaar hebben we deze lijn doorgezet. Er is veel ingezet op vernieuwender onderwijs en
er ook op een duidelijke onderwijskundige lijn in de school. Hier zal de komende jaren verder aan gaan
worden gebouwd.
De eindresultaten zijn in het verleden niet altijd voldoende geweest. Echter laten de eind-en
tussenresultaten nu een hele goede groei zien en de eindopbrengsten 2018 en 2019 zijn ruim voldoende.

1.4

Gebouw en omgeving

De school is ontstaan uit een fusie van twee naast elkaar gelegen scholen die verbonden zijn met elkaar
door een tussenruimte van gangen. Er zijn 14 lokalen, een danszaal, speellokaal kleuters en daarnaast ook
veel losse ruimtes. Het gebouw huisvest ook Kanteel met BSO, kinderopvang en peuterarrangementen en
een gymzaal met kleedruimtes.
Het gebouw is sterk verouderd en staat op de nominatie om gerenoveerd te worden. Dit biedt veel

mogelijkheden voor de toekomst en het is belangrijk om in de komende jaren de visie op onderwijs scherp
te krijgen, zodat het gebouw hierop kan worden aangepast.
Het is belangrijk om de school opgeruimd te houden en dat blijft een uitdaging. Doordat de materiële
instandhouding niet voorziet in de schoonmaak van zoveel ruimtes, wordt er vaak een beroep gedaan op
ouders om te helpen.
De school ligt in een open gebied en heeft een grote buitenspeelruimte met diverse speeltoestellen. Net
buiten de speelplaats heeft de gemeente een mooi gebied aangelegd met heuvels, diverse speeltoestellen,
kleuterwand en een voetbalveldje met hekken. Dit wordt erg goed onderhouden en de school maakt hier
voor de hogere groepen gebruik van.

2.

Uitgangspunten schoolbestuur

ATO-Scholenkring verzorgt algemeen toegankelijk en openbaar basisonderwijs in de gemeente
’s-Hertogenbosch. Het beleid van onze stichting is erop gericht dat het onderwijs toegankelijk is voor
iedereen. Dit betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst, geaardheid, levensbeschouwelijke en
godsdienstige overtuiging bij ons welkom zijn en dat verschillen gewaardeerd en gerespecteerd worden.
We doen dit vanuit de visie: ATO-Scholenkring is een vooruitstrevende maatschappelijke
samenlevingspartner, die binnen haar professionele leergemeenschap zorgt voor pluriform onderwijs,
waardoor ieder kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien, met een duurzaam resultaat.
2.1
Koersplan 2019-2023: Vol vertrouwen vooruit
De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Vanaf de
voorschoolse periode bevorderen wij een optimale en brede ontwikkeling van het kind. We werken waar
mogelijk samen met andere onderwijskundige, educatieve partners. In het Koersplan 2019-2023 hebben
we onze gezamenlijke missie geformuleerd: Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien
als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de
maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten,
maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich
respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf
en om te gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en
omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden. Bij alle beslissingen die we nemen, laten we ons leiden
door onze kernwaarden: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en Eigenheid. De komende
jaren willen we vier thema’s met passende onderzoeksvragen verder ontwikkelen: Jezelf kennen en blijven
ontwikkelen Oog voor de ander en de wereld om je heen, Durven kiezen en anders durven te zijn, Creatief
denken en verwonderen. Het werken met onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar het eigen werk
te kijken en dit waar nodig aan te passen aan de gewenste missie. We willen hierdoor van en met elkaar
leren.
In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema’s
bepalen hoe we invulling geven aan de interne organisatie, de medewerkers, financiën en huisvesting. Alles
staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid werken we met drie vragen die duidelijk
maken waar we op het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag.
Het ‘waarom’ is beschreven in onze missie. Het ‘hoe’ in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in
de vier thema’s die de komende jaren centraal staan. De ATO- Kindcentra maken met deze basis en met de
onderzoeksvragen hun eigen afgeleide kindcentrumplan.
2.2
Kwaliteit
Met elkaar willen we kwalitatief goed onderwijs voor kinderen realiseren. We werken vanuit een brede
opvatting van kwaliteit, zowel gericht op cognitie, als op socialisatie als op persoonsvorming.Directeuren
presenteren de beoogde kwaliteit, toetsen de kwaliteit bij de verschillende partners en verantwoorden zich
in dialoog met collega’s, partners en het bestuur, met als doel om van
elkaar te leren, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt wordt. We
gebruiken hiervoor zelfevaluaties, metingen en
tevredenheidsonderzoeken. In het kwaliteitskader van ATO* gaan we uit
van 3 niveaus van kwaliteit: het cruciale niveau heeft betrekking op de
minimale standaarden om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving,
het niveau van basiskwaliteit betreft gezamenlijke ATO-normen en het
ambitieniveau geeft scholen de ruimte om zich te profileren en om hun eigen streefdoelen te formuleren.

Het bestuur van ATO houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen, met behulp van analyses en verschillende systemen zoals
ParnasSys/Ultimview, waarmee regelmatig de kwaliteit van de scholen op
de verschillende vakgebieden in kaart wordt gebracht. Ook werken we
met het dashboard Synaxion om een integraal beeld te krijgen van de
school en de stichting. Iedere twee jaar wordt de kindcentrum monitor
uitgezet op de basisscholen in de stad, met vragenlijsten voor leerlingen,
ouders en personeel. Om te kunnen voldoen aan Vensters PO worden er
jaarlijks vragenlijsten Sociale Veiligheid afgenomen bij de leerlingen uit de
bovenbouw. Ook evalueren we jaarlijks de bevindingen van leerlingen in
groep 8 door middel van een exit-vragenlijst. Het onderwijs aan de
kinderen vindt op de scholen plaats. Daarom vindt het bestuur het
belangrijk om zichtbaar te zijn in de scholen en om de dagelijkse praktijk
te kunnen zien.



* Kwaliteitskaart ATO: cyclisch staat
ons kwaliteitsbeleid hierin
beschreven

Binnen Ato werken we onder andere met de volgende kwaliteitsinstrumenten: DDGC, Synaxion,
Parnassys, Ultimview, stadsfoto, KCM, Onderwijsportfolio, Venster PO, gelijke kansen (onderzoek),
Zien (of ander instrument), KIJK, (of: leerlingvolgsysteem), RI&E, klasbezoeken, zelf-evaluaties,
tevredenheidsonderzoeken, leerlingenraad/forum

2.3
Personeel
Het belangrijkste doel van personeelsbeleid voor ATO-Scholenkring is dat we goed personeel hebben en
dat alle ATO-collega’s met hun kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze missie. We doen dit
vanuit goed werkgeverschap. We verwachten van onze medewerkers dat zij de thema’s uit de missie goed
begrijpen en voorleven. Maar ook dat zij weten wat de thema’s voor hen en hun functie betekenen. We
verwachten dat ze de thema’s vervolgens in de praktijk kunnen toepassen. Om onze vier thema’s succesvol
over te brengen op onze kinderen, zullen wij zelf het voorbeeld, ‘leider’, moeten zijn. Dit vraagt om
ontwikkeling in houding en gedrag van elke ATO-medewerker. We ontwikkelen beleid waarbij zelfkennis en
zelfreflectie, feedback geven en ontvangen, ontwikkeling en samenwerking met ruimte voor diversiteit
centraal staan.
Om de ontwikkeling van de medewerker te volgen gebruiken we de gesprekkencyclus met de focus op
ambitie en ontwikkeling.
Het belangrijkste doel van personeelsbeleid voor ATO-Scholenkring is dat we goed personeel hebben en
dat alle ATO-collega’s met hun kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze missie. We doen dit
vanuit goed werkgeverschap. We verwachten van onze medewerkers dat zij de thema’s uit de missie goed
begrijpen en voorleven. Maar ook dat zij weten wat de thema’s voor hen en hun functie betekenen. We
verwachten dat ze de thema’s vervolgens in de praktijk kunnen toepassen. Om onze vier thema’s succesvol
over te brengen op onze kinderen, zullen wij zelf het voorbeeld, ‘leider’, moeten zijn. Dit vraagt om
ontwikkeling in houding en gedrag van elke ATO-medewerker. We ontwikkelen beleid waarbij zelfkennis en
zelfreflectie, feedback geven en ontvangen, ontwikkeling en samenwerking met ruimte voor diversiteit
centraal staan.
Om de ontwikkeling van de medewerker te volgen gebruiken we de gesprekkencyclus met de focus op
ambitie en ontwikkeling.
2.4

Besturingsfilosofie

ATO-Scholenkring wil werken volgens de principes van verbinding, vertrouwen, vakmanschap, inspiratie en
eigenheid. Hierbij staat het primaire proces centraal: het gaat om het kind en de leerkracht. We hebben

een horizontale organisatiestructuur (samen sturen) in plaats van een verticale organisatiestructuur
(aansturen). Verantwoording en verantwoordelijkheid leggen we zo laag mogelijk in de organisatie met
sturingskracht voor directeuren. We zorgen ervoor dat het eigenaarschap wordt versterkt en dat er
gewerkt wordt vanuit gedeeld leiderschap. We vragen van onze medewerkers een flexibele houding om
snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze veranderende maatschappij. Deze veranderingen
vragen ook om een wendbare en flexibele organisatie.
De stafmedewerkers van ATO-Scholenkring hebben expertises waarmee ze collega’s ondersteunen. Vanuit
visie bieden zij ‘service met een glimlach’. Het College van Bestuur bewaakt de onderwijskwaliteit, zorgt
voor het strategisch positioneren van ATO-Scholenkring en voor goed werkgeverschap. Het College van
Bestuur zorgt ook voor de bedrijfsvoering (waaronder financieel-, personeels-, en huisvestingsbeleid) en
het onderhouden en versterken van banden met partners. We leveren vanuit onze besturingsfilosofie een
bijdrage aan de ontwikkeling van externen en partnerorganisaties. Op deze wijze profileren we ATOScholenkring als een betrouwbare samenwerkingspartner en een innoverende en initiatiefrijke organisatie.
2.5
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Binnen de scholen van ATO-Scholenkring wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in de schoolleiding. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt het percentage vrouwen in de
schoolleiding groter of gelijk te laten zijn aan het percentage vrouwelijke medewerkers in de
desbetreffende school. Onder schoolleiding verstaan we de directeur en de bouwcoördinatoren of
teamleiders. Dit beleid wordt als volgt vormgegeven: jaarlijks wordt gemeten wat het aantal vrouwelijke
medewerkers per school is. Indien het percentage vrouwen in de schoolleiding lager is dan dit percentage,
wordt in voorkomende vacatures in de schoolleiding bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een
vrouw.

3.

Onze school

3.1

Onze missie
Op KC Sterrenbosch willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige
wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan.
We hebben aandacht voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om
nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven)
leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen.

Wat is een Sterrenboschkind?
Wat willen wij onze leerlingen mee gaan geven voor de
toekomst? Welke vaardigheden beheerst hij/zij na 8 jaar op
onze school?
De leerling:
 Weet wat zijn kwaliteiten zijn
 Kan deze bewust inzetten
 Kan kwaliteiten van anderen benoemen
 Kan, om de eigen ontwikkeling te bevorderen, kwaliteiten van anderen inzetten
 Kan omgaan met teleurstellingen en tegenslag
 Kan eigen gevoelens signaleren en deze reguleren
 Kan gevoelens van anderen signaleren en hier rekening mee houden
 Kan belemmerende gedachten onderzoeken
 Kan voor zichzelf aandacht, rust en ruimte creëren
 Kan taal geven aan de eigen emoties
 Weet hoe hij zijn gevoel van welbevinden kan bevorderen
 Is goed voorbereid op de toekomst en heeft zich passende cognitieve vaardigheden eigen
gemaakt
Voor onze doelgroep is het belangrijk veel structuur te bieden in hoe we omgaan met elkaar. Voor het
Sterrenboschkind is dit nog belangrijker dan voor andere kinderen buiten onze wijk. In “Zo leven, spelen en
werken we op Sterrenbosch” hebben we vastgelegd hoe we met elkaar omgaan en dit is geheel verweven
met ons onderwijs door middel van Leer-en Veerkracht. Ouders spelen hier ook een grote rol in en deze
worden intensief bij de invoering betrokken.

3.2

Onze ambitie

Wijk
KC Sterrenbosch wil als centraal punt in de wijk fungeren met meer partners in één gebouw,
een netwerk in de buurt. Dit sluit aan bij het speerpunt van ATO: “De school als onderdeel van
de samenleving”. Met name de inzet op de begeleiding van gezinnen en ouderparticipatie is
het doel. KC Sterrenbosch heeft nu ook als enige school in de Maaspoort een VVE Schakelklas,
voor-en vroegschools. Dat geeft al aan dat de school een bijzondere rol in de wijk heeft.
We streven ernaar het buurtteam/wijkplein een plek in het gebouw te geven voor de
ondersteuning en bevordering van de sociale redzaamheid.
Uit de analyse blijkt dat veel buurtbewoners (en dus onze ouders ook) niet sociaal redzaam
genoeg zijn. Door hulp te bieden hierin en ook ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen
zoals opvoedingsvragen, kan de wijk als geheel sterker worden. Wanneer dit thuisnabij is, in
het schoolgebouw, zal de drempel om binnen te komen als lager worden ervaren. Spreekuur
door de verschillende hulpinstanties zoals Farent (voorheen Divers en Juvans) kunnen in het
schoolgebouw worden gevoerd. Hiervoor worden de komende jaren acties uitgezet.
Ook zouden wijkactiviteiten door alle partijen in het gebouw samen goed opgepakt kunnen
worden. Door meer samen te werken met de wijkagent en de wijkmanager, kunnen de
oorzaken van deze achterstand beter in kaart worden gebracht en ook verminderen.
IKC
Vanuit de 4 ankerpunten moet de visie geconcretiseerd worden: wat zien we, horen we en
voelen we dan in de school. De consequenties voor ons onderwijs kindcentrumbreed moeten
zichtbaarder worden.
ATO heeft als speerpunt: “Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs” en dit kan meer
gestalte gaan krijgen op Sterrenbosch. Het gebouw kan hier op worden afgestemd en er ligt
een eerste stappenplan om onderzoekend en ontwerpend leren een plaats te geven voor o.a.
ICT, cultuureducatie, 21e eeuwse vaardigheden, wetenschap en techniek.
Leer- en Veerkracht
De samenleving verandert snel: leerlingen moeten opgeleid worden voor functies die er nu

nog niet eens zijn. De 21e eeuwse vaardigheden zijn van groot belang in de huidige
samenleving én de maatschappij van de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen
omgaan met technologie maar betreft ook zaken op mentaal, sociaal, emotioneel en
gedragsmatig vlak. Dit zijn de gebieden waar we met het Leer-en Veerkrachttraject aan
werken. Hoe je regie houdt en in contact met jezelf en de ander blijft in een snel
veranderende samenleving waarin veel op kinderen afkomt.
We creëren een veilig, warm en positief schoolklimaat voor iedereen, leerlingen, leerkrachten
en ouders. Samen maken we welbevinden en veerkracht tot een pijler van beleid en zorgen
we voor blijvend resultaat. Dit is door ons hele onderwijs verweven.
Vergroten basiskennis
In de ochtend zetten we in op een gestructureerd aanbod voor de basisvakken rekenen, taal,
spelling en lezen. We gebruiken hiervoor de huidige methodes en gaan uit van het directe
instructiemodel.
Uitgangspunt is het lesgeven op minstens 3 niveaus, maar daarbij meteen de koppeling voor
de HB-leerlingen en OPP-leerlingen. De extra ondersteuning moet in deze tijd vallen. We
streven ernaar groepsdoorbrekend te gaan werken en de roosters door de gehele school op
elkaar af te stemmen. Formatie wordt zo efficiënt mogelijk ingezet zodat we meerdere niveaus
organisatorisch goed kunnen bedienen. De extra ondersteuning door onderwijsassistenten
wordt op een effectieve manier ingezet. Dit alles zorgt ervoor dat we nog beter af kunnen
stemmen op de individuele niveaus van de leerlingen.
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)
Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) wordt in de middag vorm gegeven en thema’s zijn
hierbij leidend. Op dit moment bieden we 3 kindcentrum brede thema’s en dit willen we gaan
uitbreiden met school/bouw/klassenthema’s.
De vormgeving wordt verder uitgewerkt zodat de afstemming met de kerndoelen wordt
gedekt.
Talentontwikkeling op verschillende terreinen wordt geboden door een buitenschools aanbod
waar de samenwerking met partners in de wijk wordt gezocht. Voor de volgende gebieden
wordt o.a. een aanbod verzorgd:
 Wetenschap en techniek
 Kunst en cultuur
 Muziek (StacCato)
 Creatieve ontwikkeling
 Bewegingsonderwijs gekoppeld aan sociale emotionele ontwikkeling en andere
gebieden
Koppeling OOL, Leer-en Veerkracht en ankerpunten
Hoe is de koppeling van OOL en Leer-en Veerkracht met onze 4 ankerpunten:
1. Ieder kind is medeverantwoordelijk voor eigen leerproces
 Kindgesprekken zijn ingebouwd in de structuur van de dag. Leren reflecteren
hoort hier ook bij.



Talentontwikkelingsgebied wordt een vrije keuze vanaf groep 7: waar wil IK
graag in ontwikkelen? (bijvoorbeeld ICT, sport, K&C of W&T)
 Instructies voor de ochtenden worden zoveel mogelijk ingericht op “eigen”
behoefte. Het kindgesprek biedt hierbij de leidraad.
2. Een goed fundament van basiskennis
 Aanbod in de ochtenden op instructieniveaus, klassendoorbrekend : dieper op
de stof, voor de leerkracht minder niveaus te begeleiden. Aanbod aan de
bovenkant en OPP’s kunnen hierin worden geïntegreerd. Zoveel mogelijk
vooraf toetsen om te zorgen dat er nauwkeurig aangesloten kan worden bij de
beginsituatie van de leerling.
 Beter gebruik gaan maken van de kwaliteiten van iedere leerkracht.
 Uitgaan van de leerbehoefte van de leerling en daar een indeling op maken.
3. Van en met elkaar leren
 In de groepen en bouwen speelt het samenwerken een grote rol.
 De activiteiten zijn vaak groepsdoorbrekend dus leerlingen leren met
verschillende leeftijden/niveaus samen te werken. Deze activiteiten staan altijd
in het teken van samenwerken.
 Ouders en partijen buiten de school worden ook veelvuldig ingezet om te leren
van elkaar.
4. Handelend leren met concreet materiaal
 Talentontwikkeling is veel met aanvullende materialen.
 Thematisch werken gebeurt met aanvullend concreet materiaal naast
methodes als bronnenboeken.
 Het schoolgebouw is niet altijd de grens van ons leren. Juist op andere plaatsen
wordt de interesse nog meer aangewakkerd.

3.3

Onze ankerpunten

Onze 4 ankerpunten
Hoe betekenisvoller de leerstof is voor de leerling
hoe makkelijker het wordt onthouden. KC
Sterrenbosch sluit bij deze principes aan door bewust
te kiezen voor activiteiten waarbij leerlingen zelf
ervaren, onderzoeken en ontdekkingen doen.
Leerlingen gaan aan het werk met échte materialen
en leren door 'te doen'.

Op KC Sterrenbosch willen we alle kinderen een
goede basiskennis meegeven. Dit doen we door het
directe instructiemodel toe te passen. Dit doen we
door voort te bouwen op voorkennis, leerstof
gevarieerd in te oefenen, bij nieuwe kennis te
modelleren en leerstrategieën aan te leren.

Op KC Sterrenbosch leren wij van elkaar en met
elkaar. Dit geven wij vorm zowel binnen de groepen
als binnen het gehele Kindcentrum. Dit zorgt ervoor
dat kinderen van dezelfde leeftijd samen werken,
maar ook dat jonge en oudere kinderen met elkaar
leren. Zo leren we elkaar te ondersteunen en gebruik
te maken van elkaars talenten.

Op KC Sterrenbosch vinden we het belangrijk dat
leerlingen betrokken zijn bij het eigen leerproces. Dit
doen we door leerdoelen met kinderen te bespreken
en ze te betrekken bij het behalen van deze doelen.

In het koersplan van Ato-scholenkring hebben we 4 thema's beschreven:
- Jezelf kennen en blijven ontwikkelen
- Oog voor de ander en de wereld om je heen
- Durven kiezen en anders durven te zijn
- Creatief denken en verwonderen
De thema’s die we gekozen hebben, vragen om een onderzoeksmatige aanpak, zodat we beschikbare
kennis toe kunnen passen. We streven naar het leveren van een bijdrage aan onderzoek dat een verbinding
legt tussen theorie en praktijk.
Voor elk thema hebben we onderzoeksvragen geformuleerd. De ATO scholen gaan aan de slag met de
onderzoeksvragen en we stimuleren waar mogelijk om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Deze werkwijze
draagt bij aan het bereiken van de missie van ATO-Scholenkring. Onderzoek is geschikt als je iets te weten
wilt komen, maar ook als je verandering op gang wilt brengen. Het werken met onderzoeksvragen heeft als
doel om kritisch naar je eigen werk te kijken en dit waar nodig aan te passen. We willen hierdoor van en
met elkaar leren.

3.4
School en kwaliteit
Het realiseren van kwaliteit is een zeer belangrijk speerpunt voor ATO scholenkring. Tijdens het bestuur
gericht toezicht van de inspectie in september 2017 is de onderwijskwaliteitszorg (het systeem voor
borging kwaliteitszorg) als een belangrijk ontwikkelpunt genoemd.
Binnen ATO-scholenkring is een Projectgroep
‘Onderwijskwaliteit’ ingericht met als opdracht aan te geven
hoe ‘kwaliteitsmanagement’ en ‘onderwijskwaliteit’ het beste
georganiseerd, geborgd en bewaakt kan worden binnen de
stichting. De projectgroep bestaat uit een vijftal directeuren
waaronder een projectleider die is aangesteld als Expert
directeur Kwaliteit.
Vanuit ‘’onderwijskwaliteit’’ hopen wij als school te profiteren
van de expertise die we hebben binnen onze scholenkring en
daarnaast gebruik te maken van audits en specialisten
bezoeken om ook onze kwaliteit regelmatig te laten onderzoeken door objectieve specialisten.
Wij zien het in beeld brengen van
onderwijskwaliteit als het navigeren vanuit
een eigen koers. Daarvoor gebruiken wij het
instrument ‘’Onderwijsportfolio’’. Wij staan
voor een aanpak met dialoog en reflectie om
tot een beredeneerde, functionele
zelfevaluatie te komen. Wat gaat goed? Wat
kan beter? Wat moet beter?
Het actuele onderzoekskader (versie 1 juli
2018) is verwerkt. De werkwijze vraagt vooral
om jezelf de maat te nemen en een
zelfevaluatie realiseren. In het
onderwijsportfolio zijn de vijf kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader geïntegreerd: schoolklimaat,
onderwijsproces, onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. We hebben twee gebieden
toegevoegd, om visie- en contextgestuurd te verantwoorden: visie en koers, school in beeld.

Synaxion is onze monitor voor overkoepelende en school specifieke data voor Onderwijs, HRM en
Financiën. Deze managementinformatie levert uitgebreide rapportages en analyses en tonen de gegevens
die ons inzicht en overzicht geven.
We hebben dit systeem aangevuld met onze eigen KPI’s (kritische prestatie indicatoren).

3.5

Meebeslissen over taakbeleid, werkdrukregeling en werkverdelingsplan

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 komt er een nieuw taakbeleid op schoolniveau; het
werkverdelingsplan. Dit komt in de plaats van het basismodel en het overlegmodel en staat
beschreven in de nieuwe CAO PO die is afgesloten.

Uitgangspunt bij de werkverdeling is dat het team een bepalende rol krijgt bij de werkverdeling.
Dus leerkrachten mogen meebeslissen over hoe zaken op onze school geregeld worden.
Het nieuwe Hoofdstuk 2 uit de CAO PO, wat geldt per 1 augustus 2019, geeft samen met een
Infographic Werkverdeling (zie en klik: afbeelding) aan hoe het werkverdelingsplan tot stand komt.
Om taken, werktijden, professionalisering en duurzame inzetbaarheid goed vast te kunnen leggen
gebruikt onze school het instrument “Taakbeleid.nl” van Cupella. Jaarlijks wordt het
werkverdelingsplan met het team
geëvalueerd en bijgesteld.

4.

Wettelijke opdrachten

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het
onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet.
4.1

Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving,






Gebaseerd op de kerndoelen inclusief de referentieniveaus taal en rekenen.
Gericht op actief burgerschap, sociaal integratie en 'wereldwijs' worden.
Het aanbod sluit aan op het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen bij binnenkomst.
De leraren verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan.

Eigen ambitie:




4.2

Toekomstgericht aanbod.
Gericht op leren en leerstrategieën.
Aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving.

Zicht op ontwikkeling

Sterrenbosch volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen.





Verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch
informatie over de kennis en vaardigheden.
Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde met betrouwbare en valide toetsen met
indicatie van de bereikte referentieniveaus.
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling en stemmen onderwijs af op
de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Profiteren voldoende? Welke verklaringen, analyses en vervolgacties zijn er bij stagnatie van
ontwikkeling?

Op onze school wordt voortdurend de kwaliteit gemeten. Dit gebeurt op verschillende niveaus:
 Leerlingenniveau
 Groepsniveau
 Schoolniveau
Leerlingenniveau
Iedere leerling wordt intensief gevolgd met de toetsen opgenomen in de toetskalender en daarnaast met
de methode gebonden toetsen. Voor de twee zorgperiodes worden acties uitgezet op leerlingniveau indien
noodzakelijk.

Groepsniveau
Op groepsniveau maken we gebruik van de trendanalyses van het leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar
wordt hieruit een analysedocument gemaakt van de opbrengsten. De leerkracht(en) stellen een
groepsanalyse op waarbij onderzocht wordt welke ontwikkeling de leerlingen hebben doorgemaakt, welke
oorzaken ten grondslag liggen (positief en negatief) aan opvallende scores en welke acties er worden
uitgezet voor het komende halfjaar.
Schoolniveau
Tweemaal per jaar wordt het schoolanalysedocument gemaakt waarbij de analyses op groepsniveau
worden meegenomen. Dit totale analysedocument wordt opgesteld door de IB-er. Daarnaast wordt
éénmaal per 2 jaar een vragenlijst afgenomen bij teamleden, ouders en leerlingen om de kwaliteit van ons
onderwijs te meten. De resultaten worden opgenomen in de schoolanalyse.
Op Sterrenbosch werken we met 2 zorgperiodes:
Periode 1: september-februari, evaluatie in februari
Periode 2: februari-juni, evaluatie juni
In elke zorgperiode vinden groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en IB-er. De leerkracht doorloopt
de volgende 4 stappen:
Stap 1: evalueren en maken van groepsplannen op niveau door de leerkracht.
Stap 2: signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door leerkracht.
Stap 3: benoemen van onderwijsbehoeften (wat en hoe?) door de leerkracht.
Stap 4: clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften door de leerkracht.
Tijdens de groepsbespreking komt het volgende aan bod:
 Evalueren vorige groepsplan
 Bespreken resultaten en onderwijsbehoeften
 Voorzet nieuwe groepsplan.
Stap 5: opstellen groepsplan door de leerkracht.
Stap 6: uitvoeren groepsplan door de leerkracht.
N.a.v de groepsbespreking kunnen leerkracht en IB-er een afspraak maken over individuele leerlingen. Als
blijkt dat kinderen achteruit zijn gegaan, blijven ze in hun zorgniveau. Er wordt geanalyseerd wat de
oorzaak hiervan is en vervolgens kan er een kortdurend handelingsplan worden opgesteld van 8 weken.
Vervolgens opnieuw evalueren en opnieuw het zorgniveau bepalen.
Zie voor verdere informatie: Zorgboek KC Sterrenbosch.

4.3

Didactisch handelen

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het
lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis
is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Hoe leren werkt, hoe onze
hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve
psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn:
hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en het geven van voortdurende feedback.
We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. Onze visie
op leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin leidend.

De leraar kiest na de eerste (groeps-)instructie of er daarna voor bepaalde leerlingen gedifferentieerd
wordt in (leer)tijd, verwerking en ondersteuning. De inzet van technologie wordt gebruikt als middel om
effectief te leren.
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben.







Sluiten aan bij het beoogde eindniveau van leerlingen.
Bouwen aangeboden leerstof logisch op binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.
Creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten
en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan
maken.
De leraren stemmen de instructies en (spel)begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de
behoeften van groepen en individuele leerlingen.
De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften
van leerlingen.

Eigen ambitie:




4.4

Hoge verwachtingen van leerlingen.
Feedback naar leerlingen.
Efficiënte benutting van de onderwijstijd.

(Extra) ondersteuning

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het rijke aanbod op school.
Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Goede onderwijsondersteuning begint met
kwalitatief goed ingericht onderwijs. In het SWV hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de
basisondersteuning die scholen bieden. We gaan daarbij uit van vijf niveaus:






Zorgniveau 1: Algemene reguliere en preventieve zorg in de groep
Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep intensief of op het gebied van talenten
Zorgniveau 3: Speciale zorg in samenwerking met IB
Zorgniveau 4: Speciale zorg met inzet van externen
Zorgniveau 5: Passend onderwijs met specialistische hulp

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welk niveau de school de basiskwaliteit en de
basisondersteuning levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. Als een leerling
meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan bieden, zoekt de school contact met het
samenwerkingsverband. De gevraagde extra ondersteuning wordt beschreven in een
ontwikkelingsperspectief. Het samenwerkingsverband kan op basis van dit perspectief een arrangement
toekennen passend bij de onderwijsbehoeften van het kind.
Om passend onderwijs te kunnen bieden, zal een aantal zaken tot de standaarduitrusting van elke school
(gaan) behoren. Deze vormen het fundament voor de route naar goed onderwijs voor elk kind. Daarbij
gebruiken wij de volgende voorwaarden:

Handelingsgericht werken
Het geven van goed onderwijs lukt het beste als bekend is wat de leerlingen nodig hebben. Daarbij is het
belangrijk om snel te kunnen signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt naar vermogen.
Handelingsgericht werken (HGW) is daarvoor een goede werkwijze. De werkwijze bestaat uit zeven
hoofdpijlers:
1. Doelgericht handelen en evalueren.
2. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
3. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
4. De leerkracht doet ertoe.
5. Positieve aspecten zijn van groot belang.
6. We werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Op KC Sterrenbosch werken we met een cyclus van groepsplannen, groeps- en leerling besprekingen en
rapportage aan ouders. Alle relevante informatie wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Deze
manier van werken is systematisch, doelgericht en zet sterk in op een goede afstemming tussen leerkracht,
leerling en ouders. We werken met het systeem Parnassys om de resultaten van onze leerlingen op een
goede manier te volgen en bij te sturen indien nodig.

Hoe gaan we om met leerlingen met taalachterstanden of die een andere voertaal hebben dan het
Nederlands?
Scholen met leerlingen met taalachterstanden en of leerlingen met een andere voertaal komen vaak in
aanmerking voor scholing en ondersteuning op dit punt.
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in scholing van beroepskrachten op het gebied van voor- en
vroegschoolse educatie. Uit recent onderzoek aan de Universiteit Utrecht is gebleken dat de
professionaliteit van de beroepskrachten bepalend is voor de kwaliteit van VVE.
In het locatieplan beschrijft ons Kindcentrum hoe wij in een schooljaar uitvoering geven aan de Voor- en
Vroegschoolse Educatie voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De speerpunten en werkwijzen worden zo SMART
mogelijk en aan de hand van de PDCA cyclus vastgelegd in het locatieplan.
Schakelklas
De schakelklas is er voor kinderen van 4,5 tot 6,5 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool). Het doel van de
schakelklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met
een taalachterstand een inhaalslag maken. De schakelklas moet ertoe bijdragen dat de kinderen die starten
in groep 3 van de basisschool minimaal of geen last ondervinden van de oorspronkelijke taalachterstand.
Schakelklassen geven in heel Nederland een gerichte en effectieve impuls aan de ontwikkeling van
kinderen

SOP ( voorheen zorgplan)
In het schoolondersteuningsprofiel van KC Sterrenbosch willen wij in beeld brengen welke (extra)
ondersteuning, mogelijkheden, grenzen en ambities wij onze leerlingen kunnen bieden. Uit het SOP
document blijkt dat KC Sterrenbosch voldoet aan de basisondersteuning. Bovendien wordt aangegeven
voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit
schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan verwoord in
concrete doelen onderaan in dit document. Daarmee worden ook de mogelijkheden en beperkingen van
ons onderwijs duidelijk.
In hoofdstuk 10 van dit profiel leggen wij uit waar de grenzen
ontstaan van onze mogelijkheden in de begeleiding van
kinderen op onze school.
Het profiel is samengesteld samen met het personeel van
onze school en zal in september 2019 worden bijgesteld. Na
advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur
vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt
onderdeel uit van ons schoolplan. Op basis van dit document
kan de school een goede gesprekspartner zijn voor het
bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal
onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.
De ouders van onze school worden over de mogelijkheden
voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in
de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder
ontwikkeld en getoetst.

4.5

passage uit SOP Noorderlicht

Samenwerking

Door intensieve samenwerking met partners in de wijk zorgen we ervoor dat thuisnabij hulp voor
problematieken wordt geboden waarbij de drempel om hulp te zoeken sterk wordt verkleind. Dit biedt
onze leerlingen meer kansen voor de toekomst en zorgt voor een fijnere woonomgeving. Op scholen in de
omgeving wordt ook de samenwerking met partners gezocht maar niet op zo’n intensieve wijze.
Wij bieden onze leerlingen een sterke basis op cognitief gebied en daarnaast leer-en veerkracht om hun
welbevinden te vergroten en te zorgen dat ze optimistisch en veerkrachtig de toekomst aankunnen.
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven zoals
(zorg) partners, SWV, BEA, GGD, ketenpartners, leerplicht, Babel, enz. Daarnaast hebben we de volgende
overleggen:





Met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen voor een doorgaande lijn in
achterstandssituaties.
Informeert de ouders en een vervolgschool bij tussentijds vertrek.
Met het samenwerkingsverband en/of met partners in de zorg voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte.
De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda ten aanzien van vroegschoolse educatie
uit.

4.6

Toetsing en afsluiting

De belangrijkste leerlingvolgtoetsen worden vastgelegd in de toetskalender. Onze school neemt
voorgeschreven toetsen af en gebruikt die data om analyses te maken om het aanbod aan de leerling af te
stemmen op zijn/haar behoeften. Daarnaast worden de verschillende methode gebonden toetsen ingezet
en wordt er intensief gebruik gemaakt van observatie-instrumenten.
Uitgangspunt is steeds om te zorgen dat we met deze toetsresultaten nog beter tot afstemming komen.
Hoe gaat onze school om met kerndoelen en referentieniveaus?
De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke
leerplankaders in het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun
basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.
Zo gebruiken we op onze school beproefde methodes. Thema’s gaan we uitwerken volgens de leerlijnen
van het SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.






Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets.
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de
kennis en vaardigheden van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De
leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften.
Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen.
Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een
zorgvuldige procedure.

4.7

Overig: schooltijden, methode overzicht

Schooltijden
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Onze school zorgt
er ieder schooljaar voor dat deze verplichte uren zijn ingepland en dat er nog marge uren zijn voor
calamiteiten. Zo gaan de leerlingen 26 uur en 15 minuten naar school per week.
De school hanteert het 5 gelijke dagen model. Vooraf aan de start van de lessen is er 10-minuten
inlooptijd. De lestijden en vrije dagen staan vermeld in de schoolgids en voldoen aan de richtlijnen van
inspectie.
De inhoud van ons onderwijs

Lezen

Taal

Rekenen en wiskunde

Schrijven

Leermiddelen/ methodes
Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal Actief
Spelling: Zo leren kinderen lezen en
spellen
Wereld in getallen
Met Sprongen Vooruit
Pennenstreken

Bijzondere afspraken

Nieuwsbegrip ook met mogelijkheid
thuis te oefenen

Rekentuin wordt ingezet vanaf groep
3

Wereldoriëntatie
Bevordering actief burger-schap
en sociale integratie, overdragen
kennis over/ kennismaking met de
diver-siteit van de samenleving

Natuniek
Speurtocht
De Blauwe Planeet

Engels

Groove me

Sociale vaardigheden

Leefstijl
Leer-en Veerkracht
Moet je doen
Zelf ontwikkelde lessen door
partners
Kunstkriebels
Bronnenboeken
Zelf ontwikkelde lessen door
partners
Moet je doen

Beeldende vakken

Techniek

Expressie-activiteiten

Muziek

Bewegingsonderwijs

Moet je doen
Samenwerking StaccATO,
specialisten op school die
leerkrachten vaardig maken in nhet
geven van muziekonderwijs
Bewegen in het basisonderwijs

Bevordering van gezond gedrag

De Gezonde School

Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen

Leer-en Veerkracht en Leefstijl

Verkeer

Wijzer door het verkeer

Engels vanaf groep 1

Samenwerking kunstenaars
Buitenschools aanbod

Samenwerking partners
Buitenschools aanbod
Samenwerking kunstenaars
Buitenschools aanbod
Samenwerking partners
Buitenschools aanbod

Samenwerking partners
Buitenschools aanbod

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze
leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet KC
Sterrenbosch aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair
Onderwijs.

5. Analyse van het functioneren van de school
Om met de school sterk de toekomst in te gaan is het belangrijk te weten waar we sterk in zijn, waarin
we kunnen verbeteren, waar de kansen liggen en welke bedreigingen we in beeld hebben. Hiervoor
hebben we de gegevens uit verschillende onderzoeken als bron gebruikt, o.a. Rapport van bevindingen
kwaliteitsonderzoek inspectie, vragenlijsten ouders en leerlingen, analyse deelgebied Maaspoort en
opbrengstgegevens Parnassys. Voor KC Sterrenbosch geeft dit het volgende beeld:
Sterktes
Waar zijn we goed in? Wat loopt goed?









Ouders en leerlingen vinden het fijn op
school. De sfeer is open en vriendelijk.
Team is klein en betrokken. Iedereen
kent elkaar goed en helpt elkaar
gemakkelijk. In de communicatie is
iedereen open en eerlijk en schouders
worden gemakkelijk onder nieuwe
ontwikkelingen gezet.
Opbrengstgericht werken laat een
goede ontwikkeling zien. Opbrengsten
(eind en midden) laten een duidelijke
groei zien. Belangrijk is dit vast te
houden.
Rapportbesprekingen worden ook met
het kind gevoerd. Dit geeft nog meer
intrinsieke motivatie.
Engels wordt vanaf groep 1 gegeven.
Het speelplein is groot en uitnodigend.
De activiteiten die worden
georganiseerd worden als erg leuk
ervaren.

Kansen
Welke kansen zien wij door de externe
ontwikkelingen?





De uitwerking van de nieuwe profilering
kan zorgen voor nog meer afstemming
op onze populatie.
Door nog meer klassendoorbrekend te
werken kan er nog meer afstemming
plaats vinden. Juist onze leerlingen
vragen hier om.
Het leren van elkaar kan nog meer
gestalte gaan krijgen. Niet alleen op
leerlingniveau maar ook op

Zwaktes
Waar zijn we niet goed in? Wat kan er zeker
beter? Waar zitten onze zwakke plekken?


De doorgaande lijn in de school moet
nog verder verbeteren. Er is het
afgelopen jaar veel opgepakt maar het
blijft een aandachtspunt in alle
teamoverleggen.
 Het gebouw is sterk verouderd en
ernstig aan renovatie toe. Er gaat veel
personele inzet verloren aan het
oplossen van calamiteiten zoals
storingen aan verwarmingen, lekkages,
enz.
 Doordat de school minder groot is, is het
werken in combinatiegroepen niet te
voorkomen. Voor nu is dit een zwakte
die op termijn omgebogen kan worden
in een kans doordat de organisatie van
het onderwijs nog beter afgestemd kan
worden op leerlingen i.p.v. leerjaren.
 De afgelopen jaren is er te weinig
meegegaan met de
onderwijsontwikkelingen. Daar is op dit
moment al een slag in gemaakt maar
deze moet doorgezet worden.
Bedreigingen
Welke bedreigingen zien we voor ons in de
ontwikkelingen in de markt/politiek?


KC Sterrenbosch is een kleine school
waardoor het op de verschillende
gebieden steeds moeilijk is om alles
sluitend te krijgen, te denken valt aan
personeel, financieel en huisvesting.
ATO-bestuur denkt goed mee maar het
is belangrijk dat hier in de komende
jaren een passende oplossing voor wordt
gevonden.




leerkrachtniveau. Het inzetten van
kwaliteiten kan nog meer betekenis
krijgen.
De renovatie zal zorgen voor een betere
aansluiting onderwijs op gebouw.
Binnen 4 jaar zal dit gaan gebeuren.
De communicatie met ouders kan nog
verder verbeteren.

6.
Meerjarenplan 2019-2023, inclusief prioriteiten
Inclusief veiligheidsbeleid, monitoring hiervan en (coördinatie)anti-pestbeleid, onderzoeksvragen
6.1
Aanleiding en doel van dit plan
De school is zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op het Primair
onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit beleid is in
diverse plannen beschreven zoals het Koersplan, het schoolplan en het kwaliteitsbeleidsplan.
Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te
bewaken, te borgen en te verbeteren. De school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken van de
leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat zij onder kwalitatief goed
onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te worden in doelen. Systematisch moet worden nagaan
of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering gesteld
moeten worden, die worden opgenomen in een meerjarenplan. Vervolgens worden de effecten van die
verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt
zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het meerjarenplan, opgesteld door de directeur
van de school. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplan gemaakt.
6.2
Doelen

Toelichting van het format
O

IM

B

Co & Bew

Actie/activiteiten

In de smalle kolommen wordt aangegeven in welke fase het proces zich in de cyclus bevindt. We
onderscheiden daarbij de volgende fases:
 Opstartfase: de fase waarin het onderwerp op de agenda wordt gezet, geïntroduceerd en opgestart.
De route en succesmeters zijn bepaald.
 Implementatiefase: fase waarin het onderwerp (volgens afspraak) in de praktijk gebracht, handelend
en eenduidig ingevoerd en een plaats krijgt in ieders systeem. Het onderwerp voldoet aan de daarvoor
geldende doelen.
 Borgingsfase: tijdstip waarop de ronde van de cyclus is afgerond en geborgd; het onderwerp is deel van
ieders handelen geworden.
 Co & Bew staat voor Coördinatie (degene die de werkzaamheden coördineert) en Bewaking, voor
degene die bewaakt, controleert dat de activiteit ook wordt uitgevoerd en gecoördineerd.
 De laatste kolom gebruiken we om de actiepunten/activiteiten te beschrijven. Deze zullen verder
worden geconcretiseerd in de Jaarplannen
Onderaan ieder kernthema staan nog de succesmeters beschreven. Naar aanleiding van behaalde
opbrengsten en tussen- en eindevaluaties bepalen directeur en team per onderdeel of de fase is afgerond.
Jaarlijks wordt dit meerjarenplan door team en medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan de hand van
voortschrijdend inzicht bijgesteld, geactualiseerd. Al werkende ontstaat dan een zogenaamde
“kwaliteitscyclus”.

Thema 1: Onderwijs
Doelen

1.1
Leer-en Veerkracht wordt de fundering van het onderwijs

1.2
Versterken van het onderwijs

1.3
Onderzoekend & Ontwerpend leren invoeren en borgen

O

IM

B

Co&
Bew

1-8-19

1-8-20

1-8-21

Coördina
tor L+V
en
werkgroe
p

1-8-19

1-8-19

1-8-20

1-8-21

1-8-21

1-8-22

IB en
directie

Directie
en
werkgroe
p OOL

Actie/activiteiten (jaarplan)

Leer-en Veerkracht wordt verder ontwikkeld en uitgerold. In de
school zijn we afgelopen schooljaar gestart met de transitie naar de
leerlingen en dit gaat schoolbreed steeds meer zichtbaar worden.
Leerkrachten hebben allemaal de basistraining afgerond en gaan in
2019 starten met verdiepingscursussen.
Koppeling van Leer-en Veerkracht met de rapporten. De werkgroep
gaat in 19-20 onderzoeken hoe deze het beste kan worden ingevuld.
Vanaf schooljaar 20-21 kunnen deze (kleine) aanpassingen dan
ingaan.
Succesmeters: Er zal een objectief meetinstrument
gebruikt/ontwikkeld gaan worden om het zelfbewustzijn van
leerlingen te meten. Er kunnen ook vragen aan de gebruikte
vragenlijsten worden toegevoegd. Deze vragenlijsten leerlingen en
ouders laten een verder stijgende lijn zien op dit onderwerp.
Leer-en Veerkracht is vanaf 2021 zichtbaar in het rapport van de
leerlingen.
Het onderwijs wordt verder versterkt. Tijdens vergaderingen wordt
dit een vast onderwerp op de agenda: LEREN VAN ELKAAR gaat nog
belangrijker worden.
DI-model wordt verder uitgevoerd en de doorgaande lijn in de school
wordt nog duidelijker. Groepsbezoeken door directie en IB-er
worden met een kwaliteitskaart uitgevoerd en nabesproken.
Verbeterpunten worden besproken en afspraken worden gemaakt
over de voortgang. Good practice wordt met elkaar gedeeld.
Doorgaande lijn in de school wordt steeds zichtbaarder op
verschillende onderwijsgebieden, o.a. middels duidelijke
instructievormen en pratende muren.
Succesmeters: opbrengsten midden en eind gaan nog verder
omhoog en laten stabiele lijn zien. Uitkomsten vragenlijsten op deze
onderwerpen laten een stijgende lijn zien.
Leerlingen leren steeds beter een onderzoekende en ontwerpende
houding aan te nemen. Ze krijgen hiervoor vaardigheden in een
doorgaande lijn aangeboden. Ook hier worden leerlingen uitgedaagd
om te leren van elkaar.
Schooljaar 19-20 wordt er in alle bouwen gestart met een duidelijke
opbouw van een thema gekoppeld aan doelen vanuit SLO. Het
format is ontwikkeld en geïntroduceerd. Nu gebeurt dit alleen nog in
de kleuterbouw. Het aantal schoolthema’s is op dit moment 2 per
jaar en dit wordt de komende jaren uitgebreid. De keuze wordt in de
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komende jaren gemaakt of er volledig wordt overgegaan op OOL of
dat de methodes zaakvakken behouden blijven.

1.4
Betrokkenheid leerlingen bij het stellen van ontwikkelingsdoelen verhogen

1-8-19

1-8-20

1-8-21

Directie
en
werkgroe
p

Succesmeters: opbrengsten onderzoekende en ontwerpende
leerhouding en kennis zaakvakken worden meetbaar gemaakt en
laten een stijgende lijn zien. LEREN VAN ELKAAR wordt meetbaar
gemaakt. Vragenlijsten leerlingen over dit onderwerp laten een
stijgende lijn zien.
Leerlingen leren reflecteren en betrokken te worden in het stellen
van persoonlijke doelen. Leerlingen worden betrokken bij de inhoud
van hun leerproces: waar wil IK in groeien?
Dit gaan we doen door middel van kindgesprekken. Op dit moment
worden deze al gevoerd maar deze kunnen worden verbeterd. Ook
wordt dit een doorgaande lijn in de school.
Succesmeter: vragenlijst leerlingen verhoging score

28

Thema 2: Personeel
Doelen

O

IM

2.1
Werkverdelingsplan
.

1-8-19

1-8-20

2.2
Visie op professionalisering

1-8-19

1-8-20

B

Co&
Bew
Directie

1-8-21

Directie

Actie/activiteiten (jaarplan)

Werkverdelingsplan is in schooljaar 18-19 opgesteld en zal in het
schooljaar 19-20 worden ingevoerd. Jaarlijks zal dit plan worden
geëvalueerd met team en MR en, indien nodig, worden bijgesteld.
Succesmeter: plan is goedgekeurd en ingevoerd
Er zal een eerste concept worden opgesteld voor een teamplan waar
in schooljaar 19-20 mee zal worden gestart. Hierin staan de
ontwikkelingen opgenomen op teamniveau en individueel niveau die
nodig zijn om voor de komende jaren de school nog verder te laten
ontwikkelen. Leren van elkaar speelt hierin een grote rol.
De gesprekscyclus zal verder worden uitgerold maar daarnaast zal
ook de IB-er als coach een duidelijkere rol gaan krijgen. Dit zal
worden geborgd in een planning voor het gehele schooljaar.
De koppeling met het werkverdelingsplan en financiën zal hierbij
worden gemaakt. Teamleden hebben in het voorjaar van 2019
aangegeven op een voorkeursformulier waar hun ambities liggen en
dit wordt meegenomen in het normjaartaakgesprek voor de start van
schooljaar 19-20. Ook zullen de bevindingen vanuit de
groepsbezoeken en gesprekscyclus hierin worden meegenomen.
Afspraken worden vastgelegd in het normjaartaakgesprek en de
persoonlijke dossiers.
Succesmeters: Teamplan is goedgekeurd door MR en ingevoerd.
Team is hierbij betrokken.
De gesprekscyclus is op orde en de dossiers zijn bijgewerkt.
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Thema 3: Organisatie
Doelen

O

3.1
Hoofddoel vve: bestrijden en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in
de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar

IM

B

Co&
Bew

1-8-19

1-9-20

Coördina
tor OB
+

Actie/activiteiten (jaarplan)

De inzet van een schakelklas waar kinderen met een grote
taalachterstand in de leeftijd van 4,5 tot 6,5 jaar een inhaalslag laten
maken in hun ontwikkeling op het gebied van taal d.m.v. preteaching. De resultaten worden gemonitord via KIJK en tussentijds
geëvalueerd.
De VVE coördinator (voorschool) heeft tot taak om mee te draaien in
het team dat de gezamenlijke projecten van de leeftijd 0-6 in ons
kindcentrum voorbereidt, uitvoert, coördineert en rapporteert aan
de locatiemanager kanteel/ onderbouwcoördinator.
De training Startblokken of vervolg wordt door teamleden 0-6
gevolgd. De interne coaches begeleiden leerkrachten in het
versterken van de lessen/activiteiten.
Bij de start van elke thema is er overleg tussen de voor- en de
vroegschool onder leiding van de coördinator 0-6.
De locatie manager kanteel / onderbouw-VVE vroegschool
coördinator maakt deel uit van het MT van het kindcentrum, waar
het reilen en zeilen van de leeftijdscategorie 0-6 een vast
agendapunt is.
Daarnaast vinden er op diverse momenten praktijkoverleggen plaats
tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. In deze
overleggen staat het thematisch werken centra.
Succesmeter: vragenlijsten, KIJK, verhoging niveaugegevens instroom
Betrokken personen: coördinator OB, taalcoördinator, IB-er,
Compass, locatiemanager Kanteel en HBO-er op de groep.

3.2
School als onderdeel van de wijk vergroten

1-8-19

1-8-21

directie

KC Sterrenbosch wil graag een onderdeel van de samenleving zijn en
de rol van wijkfunctie, netwerk in de buurt, op zich gaan nemen. De
begeleiding van gezinnen zou hiermee meer thuisnabij kunnen
gebeuren en de ouderbetrokkenheid wordt groter.
De eerste oriënterende gesprekken zijn gevoerd in schooljaar 19-20
en het belang van de samenwerking is door partijen in de omgeving
van de school bevestigd. De eerste stappen worden gezet maar dit
moet verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Hiervoor is het
nodig dat ook de gemeente nauw wordt betrokken.
Succesmeters: rol wijkfunctie is vastgelegd in een plan en één of
meerdere partijen zullen ook fysiek in de school een plaats hebben.
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3.3
Talentontwikkeling: buitenschools aanbod uitrollen

1-8-19

1-8-20

1-8-21

Directie
en
coördinat
oren
buitensch
oolse
activiteit
en

Talentontwikkeling op verschillende terreinen wordt geboden door
een buitenschools aanbod waar de samenwerking met partners in de
wijk wordt gezocht. Voor de volgende gebieden wordt o.a. een
aanbod verzorgd:
Wetenschap en techniek
Kunst en cultuur
Muziek
Creatieve ontwikkeling
Bewegingsonderwijs gekoppeld aan sociale emotionele
ontwikkeling en andere gebieden
In 19-20 zal er een eerste aanzet worden gemaakt en ervaringen
worden opgedaan. Er zullen 2 vrijwillige coördinatoren zorgen voor
de organisatie zodat dit niet in het takenpakket van de leerkrachten
zal komen.
In de jaren daarna zal het aanbod eventueel worden aangepast. Er
zal een evaluatie plaatsvinden tussentijds en aan het einde van het
schooljaar om te zorgen dat het aanbod aansluit bij de behoefte van
de kinderen.
Succesmeter: aanbod buitenschoolse activiteiten aansluitend op de
behoefte van de kinderen.
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Thema 4: Financiën en huisvesting
Doelen

4.1
Gebouw afstemmen op onderwijs, renovatie plannen

4.2
Negatieve begroting en tekort reserves onder controle

O

IM

B

Co&
Bew

1-8-20

1-8-22

1-8-23

Directie

1-8-19

1-8-23

Directie

Actie/activiteiten (jaarplan)

Over enkele jaren zal de school worden gerenoveerd. Het is
belangrijk om met het team, leerlingen en ouders voordat deze
renovatie start, helder te krijgen aan welke voorwaarden het gebouw
moet gaan voldoen. Dit moet afgestemd zijn op het onderwijs van
Sterrenbosch. In 20-21wordt er een werkgroep geformeerd die
hiervoor een plan op zal stellen.
Succesmeters: voor de renovatie een plan voor de aansluiting
nieuwe gebouw bij onderwijs op KC Sterrenbosch
KC Sterrenbosch is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan in
leerlingenaantal. Dit zorgt ervoor dat de financiële middelen in
combinatie met de beheerskosten van het gebouw niet in evenwicht
zijn.
Acties zijn uitgezet om ons onderwijs beter op de kaart te zetten en
hierdoor weer een grotere aantrekkingskracht voor ouders te krijgen.
Deze acties zijn opgenomen bij onderwijs. Een hoger leerlingenaantal
zorgt voor een betere financiële balans. Ook voor wat betreft de
formatie kan de school steviger worden door een groter team waarin
de werkdruk iets beter te verdelen is. Het kleinschalige karakter van
de school kan hierbij wel behouden blijven.
Door ruimtes ook in te zetten als huisvesting voor partners buiten
het onderwijs, kunnen de kosten worden verlaagd. Deze partners
moeten wel een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de
school en de leerlingen/ouders.
Het blijft belangrijk om met open vizier te blijven kijken naar een
mogelijke samenwerking met een school in de buurt van KC
Sterrenbosch.
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6.7 Formulier instemming en vaststelling
Formulier ‘’Instemming met schoolplan’’
Brin:
11ZC00
School:
KC Sterrenbosch ATO
Adres:
Hofstedenlaan 62-64
Postcode:
Plaats:
’s-Hertogenbosch

Formulier "Vaststelling van schoolplan"
Brin:
11ZC00
School:
KC Sterrenbosch ATO
Adres:
Hofstedenlaan 62-64
Postcode:
Plaats:
’s-Hertogenbosch

Verklaring: Hierbij verklaart de Medezeggensschapsraad van
bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019-2023 geldende
schoolplan van deze school.

Verklaring: Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van
2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens de MR,

Namens het bevoegd gezag,

naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

Handtekening:

Handtekening:
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Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)

Meesturen met het schoolplan
 Meerjarenplan, jaarplan
 Beleid ten aanzien van de aanvaarding van de aanvaarding van materiële bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op onderwijswetgeving gebaseerde
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven worden geconfronteerd (-> sponsorgelden).
 De wijze van invulling aan het openbare karakter, onderscheidenlijk de identiteit voor zover het een samenwerkingsschool betreft
 Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten
Overige documenten (in de vierjaren cyclus)
 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.)
 Jaarplan
 Schoolgids vaste deel
 Schoolgids jaardeel
 Kleutergids
 Toetskalender
 Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek
 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
 Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten leerlingen, ouders en personeel (incl. nulmeting)
 RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
 Zorgboek KC Sterrenbosch
 Analysedocument opbrengsten halfjaarlijks
 School ondersteuningsprofiel
 Werkverdelingsplan (jaarlijks bijgesteld)
 Plan begaafdheid
 Plan Leer-en Veerkracht
 Voedingsbeleid De Gezonde School
 Stroomdiagram zorg in de wijk
 Bossche Educatieve Agenda
 Bossche Ontwikkelagenda “De toekomst begint vandaag”
 Protocol Schorsen en Verwijderen
 Vervangingsprotocol
 Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement MR
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Pestprotocol
Meldcode

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)
 Strategisch beleidsplan (Koersplan)
 Kwaliteitsbeleid
 Gesprekkencyclus
 Scholingsplan (bestuur)
 Veiligheidsplan
 Procedure time out, schorsen en verwijderen
 Functiebouwhuis
 Ziekteverzuim
 (Meerjaren) formatieplan
 (Meerjaren) begroting
 Professioneel statuut
 Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV
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