JAARVERSLAG 2018-2019
IKC HET STERRENBOS
In dit jaarverslag willen wij als Integraal Kindcentrum het Sterrenbos verslag doen
van de ontwikkelingen uit het schooljaar 2018-2019. Wij rapporteren over de
kwaliteit van het gegeven onderwijs en de stand van zaken met betrekking tot de
schoolontwikkeling. Hiermee is dit verslag zowel een verantwoording aan het
bestuur en aan de ouders, maar heeft als achterliggend doel het onderwijsproces
te beschrijven en te bewaken. Het is een mooi middel om zelf de vinger aan de
pols te houden, een foto te maken van het IKC en op deze wijze de processen in
de school scherp te houden.
Op IKC het Sterrenbos werken 46 personeelsleden op een professionele en plezierige wijze samen aan een gezamenlijke visie om opvang en onderwijs in een
doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het team groeit; dit
schooljaar hebben we ons team verder uitgebreid met jonge, talentvolle medewerkers in onderwijs, onderwijsondersteuning en opvang.
Binnen het IKC werken we met stuurgroepen die de visie vanuit een focus verder
ontwikkelen. Stuurgroepen zijn geformeerd door leerkrachten met een talent,
specifieke opleiding en/of affiniteit met het betreffende onderwerp. Stuurgroepen verzorgen in overleg met het MT mede de studiedagen en teamoverleggen.
Elk teamlid is zo betrokken bij de schoolontwikkeling en verantwoordelijk voor
zijn eigen professionele ontwikkeling. De stuurgroepen hebben samen met de
directie hun jaarplan gemaakt. Vervolgens werken ze zelfstandig, maken hun
eigen agenda, jaarplanning en evaluatie. Elke zes weken is er een overleg gepland en wordt er teruggekoppeld aan en met de directie.
In de onderstaande hoofdstukken geven wij een impressie van de ontwikkelingen
uit 2018-2019:
Algemene informatie
Samenwerking
Totale ontwikkeling - Jeelo
Kunst en cultuur
Eigenaarschap
Veiligheid - Vreedzame School
Kwaliteitszorg
Tot slot sluiten we af met wat ‘feiten op een rij’.
Ellen van Bon
Directeur IKC het Sterrenbos

ALGEMENE INFORMATIE
IKC het Sterrenbos:
Waar kinderen samen groeien!
Dit is ons motto dat als uitgangspunt dient voor het pedagogisch en didactisch handelen op ons IKC.
Op het Sterrenbos geldt de volgende richtinggevende uitspraak:

Op IKC het Sterrenbos werken kinderen, ouders en medewerkers met plezier samen aan
een veilige speel– en leeromgeving waarin ieder kind gezien én gestimuleerd wordt
in zijn/haar totale ontwikkeling.

Dit geven wij vorm op de volgende wijze:
Samenwerking
Aan een goede samenwerking hechten wij veel belang. Ouders,
kinderen medewerkers en externen werken onderling samen
met elkaar op grond van waardering voor elkaars verschillen en
gebruik makend van elkaars kwaliteiten. In ons onderwijs en in
de opvang krijgt het leren samenwerken nadrukkelijk de aandacht en streven wij naar situaties waarin kinderen gedeelde
verantwoordelijkheid nemen en hun eigen én elkaars verschillen, talenten en ontwikkelpunten ontdekken én waarderen.

Basisvaardigheden
Een ander belangrijk accent in het onderwijs is de ontwikkeling
van de basisvaardigheden betreft het taal- en rekenonderwijs.
Wij werken systematisch en effectief aan de ontwikkeling van
taal- en rekenonderwijs dat kansen en uitdagingen biedt voor
ieder kind. De leerkracht geeft gedifferentieerde instructies,
biedt passende verwerkingsopdrachten en past de onderwijsleertijd van kinderen aan aan de leer-/ en ontwikkel behoeftes
van de verschillende kinderen. Hierbij maken wij gebruik van de
mogelijkheden die ICT ons biedt.
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Totale ontwikkeling
Totale ontwikkeling wil zeggen dat wij willen dat kinderen méér
leren dan de basisvaardigheden. Daarom kiezen wij voor een
projectmatige manier van werken door middel van Jeelo onderwijs, waarbij we werken aan 3 pijlers:
 Samen leven (betrokkenheid op elkaar en de omgeving)
 Samen werken (competentieontwikkeling)
 Zelfstandig leren (individueel leren leren)
De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen
met een gezamenlijke afsluiting. Bij alle projecten staat betekenisvol leren centraal en werken we aan ondernemend gedrag.
Kinderen werken tijdens de projecten via een leerroute toe
naar een projectresultaat waaraan vooraf eisen zijn gesteld.
Ook kan een leerling een leerroute op maat krijgen. Zo kunnen
we kinderen extra oefening of uitdaging bieden en kan er op
individueel niveau gedifferentieerd worden naar interesse,
niveau en tempo.

Plezier
Plezier heeft te maken met ruimte, ruimte om te ontdekken, ruimte om te proberen, ruimte om jezelf te zijn, ruimte om ‘anders’
te kunnen doen. Plezier in leren heeft onder andere ook te maken met respect, autonomie en competentie. Wij willen de kinderen
een rijk arsenaal aan leerervaringen en plezierige herinneringen meegeven, waardoor kennis en vaardigheden in verschillende
contexten toegepast kunnen worden. We steken hierbij in op een groeimindset; wij geloven dat ieder mens zichzelf steeds kan
blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en
ervaring op te doen.
Veiligheid / Vreedzame School
Met kinderen, ouders, omgeving en medewerkers werken we samen aan een veilige omgeving. Dit betreft de fysieke veiligheid en
natuurlijk de sociaal-emotionele veiligheid. Als Vreedzaam IKC werken we aan sociale cohesie, acceptatie en erkenning van verschillen, grenzen aan geven en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij. Immers; je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf,
voor elkaar en voor de omgeving. We gaan uit van ieders eigen en unieke persoonlijkheid en werken aan een stevige relatie tussen
kinderen, ouders en medewerkers. Wij zien het IKC als een mini-maatschappij waarin kinderen kunnen leren en oefenen een waardenvol burger te zijn.

MISSIE
Het is onze missie om kwalitatief, toekomstgericht en
waarde(n)vol onderwijs en opvang te bieden.
IKC het Sterrenbos is een leer-, speel- en werkgemeenschap
waarin leerlingen/ ouders en medewerkers zich gekend,
herkend en erkend voelen. Begrip en respect voor elkaar zijn
binnen het concept van een Vreedzaam IKC erg belangrijk.

WAT ZIJN ONZE SUCCESBEPALENDE FACTOREN?








Het team is vakbekwaam, werkt met passie en plezier vanuit een gemeenschappelijk
gedragen visie
Teamleden worden gezien en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en in te
zetten
IKC het Sterrenbos biedt sterk taal- en rekenonderwijs
IKC het Sterrenbos heeft een sterk zorgaanbod
Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd in hun totale ontwikkeling
Wij werken intensief samen met ouders, kinderen en de maatschappelijke organisaties
om de school
IKC het Sterrenbos is een Vreedzaam IKC en heeft een maatschappelijke functie in de
wijk en voor diverse opleidingen
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SAMENWERKING


Het team is vakbekwaam, werkt met passie en plezier vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie.



Teamleden worden gezien en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten



Wij werken intensief samen met ouders, kinderen en maatschappelijke organisaties om de school.



IKC het Sterrenbos is een Vreedzaam IKC en heeft een maatschappelijke functie in de wijk en voor diverse opleidingen

Inzet van talenten
Meerdere medewerkers hebben hun
Teamscholing
talent op een breder gebied in kunnen
We werken binnen ons IKC met alle
zetten. Zo hebben we binnen ons persomedewerkers op een professionele en
neelsinzetplan en taakbeleid ruimte geplezierige wijze samen aan onze visie.
maakt om de inzet van kwaliteiten,
Hiertoe hebben alle of een groot deel
talenten op IKC-gebied in te zetten, om
van de medewerkers in het onderwijs
zo het leren van en met elkaar sterker
(team)scholing gevolgd betreft:
vorm te geven. Zo hebben we intern
bijvoorbeeld zanglessen voor alle groe Inzet van ons onderwijsconcept
pen kunnen organiseren, maar op onderJeelo
wijskundig en pedagogisch gebied elkaar
 Het volgen van onze kinderen (groep tot steun kunnen zijn door middel van
3 t/m 8) door middel van een sociaal collegiale consultaties, observaties en
-emotioneel volgysteem ZIEN
lesbezoeken.

INTERNE SAMENWERKING



Professionele gespreksvoering met
ouders



Het signaleren en professionaliseren
van ons handelen t.a.v. cognitief
talentvolle leerlingen



EXTERNE SAMENWERKING

Het verdiept werken met het ontwikkelvolgmodel KIJK voor het jonge Ouders
kind en het ontwikkelen van een
Samenwerking met ouders is voor ons
beredeneerd aanbod
van cruciaal belang om onze pedagogi Het werken met ‘Sharepoint’
sche en onderwijskundige kwaliteit hoog
te houden. Wij zien het als noodzakelijk
de driehoek Ouder-Kind-IKC in alles te
Alle medewerkers in de kinderopvang
wegen en kwalitatief te verbeteren. Dit
hebben scholing gevolgd betreft:
schooljaar hebben wij de communicatie Professionele communicatie
ve vaardigheden van de medewerkers
versterkt in het voeren van goede ont Handelen volgens startblokken
wikkelgesprekken met ouders (en kin Gezonde kinderopvang
deren!).

De gespreksvormen zijn als volgt vastgesteld:


De eerste week na de zomervakantie
is er een "open kijkweek" waarbij
ouders van harte welkom zijn om na
school even binnen te lopen. Ouders
kunnen het lokaal en het plekje van
het kind even bekijken en er is ruimte voor een eerste kennismaking
met de leerkracht



Het omgekeerde oudergesprek,
waarin er kennis wordt gemaakt met
de leerkracht en wederzijdse
verwachtingen kunnen worden uitgesproken



De kindgesprekken (gesprekje tussen de leerkracht en het individuele
kind)



Oudergesprek n.a.v. het rapport



Facultatieve oudergesprekken aan
het eind van het schooljaar. \

We zien dat ouders een zeer grote waarde hebben binnen het concept van Jeelo.
De pijler 'samen leven' en de betrokkenheid op de wijk en de omgeving van de
school, krijgt een hoge kwalitatieve
waarde door de inhoudelijke inbreng van
ouders. De beroepsmatige kennis en
connecties die ouders hebben, zorgt
voor goede workshops en excursies bij
de Jeelo-projecten een daarmee verdieIn samenspraak met een klankbordgroep
ping van de leerdoelen van kinderen.
Individuele scholing
(ouders) hebben we gekeken naar de
Hiernaast hebben enkele medewerkers
De vorig schooljaar ingevoerde
gesprekcyclus en de formulieren die
op individuele basis diverse scholingen
'ouderhulpcheque' is hiervoor van grote
gevolgd. Twee collega's hebben de oplei- daartoe in gebruik waren. Door doelma- waarde geweest. We zullen voor volding schoolleider Basisbekwaam afgetiger te kijken hebben we overbodige
gend jaar ons ervan bewust moeten zijn
rond, een collega heeft een master Peda- formulieren achterwege kunnen laten,
dat de consequente uitleg, ook naar de
gogiek afgerond, een collega de opleiwaardoor er meer ruimte is voor inbreng
nieuwe ouders binnen het IKC van beding tot intern begeleider en twee collevan ouders en kind en het ontwikkelgelang is.
ga's hebben de vervolgscholing 'Teach
sprek
tussen
de
verschillende
partijen.
like a Champion' gevolgd.
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IKC-raad
De IKC-raad, bestaande uit de Oudercommissie Opvang en
Medezeggenschapsraad Onderwijs, heeft meegedacht en advies gegeven aan de directie van de school over diverse
(beleids)zaken die het IKC aangaan. Voorbeelden hiervan zijn
de verkeersveiligheid, het continurooster, de formatie (inzet
van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de
jaarplanning van de school. Voor de inhoudelijke zaken verwijzen wij naar het jaarverslag van de IKC-raad op
www.sterrenbos.nl.
Ouderraad
De ouderraad is nauw betrokken bij de organisatie van veel
zaken en dient als spreekbuis namens de ouders. Zij ondersteunen het team ook bij feesten en vieringen.

Externe partners
We hebben steeds meer externe partners die onze opvang en
onderwijs binnen het IKC versterken. Naast de logopediste,
fysiotherapeute en dyslexiebehandelaars die bijna dagelijks op
het IKC kinderen ondersteunen, zetten we het IKC steeds meer
neer als vindplaats voor zorg en ondersteuning voor het jonge
gezin. We zien dat tijdelijk pedagogisch coaches, psychologische ondersteuning en onderzoek vaker in het IKC en soms
ook in de groep plaatsvinden. Dit is voor ons zeer prettig; we
zien dat er korte lijnen zijn er er kwalitatieve kennis wordt
toegevoegd aan het know how van ons eigen team.

Binnen het woongebied neemt IKC het Sterrenbos sinds dit
schooljaar deel aan een overleggroep Wijk Ontwikkelplan
Huissen Zand. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling
van de wijk (groei en herinrichting) is het van groot belang
Klankbordgroep
binnen de partijen sport, sociaal-cultureel intensief samen te
Er zijn het afgelopen schooljaar diverse klankbordgroepen
werken aan betere positionering in de wijk en het gebruik mageformeerd waarin ouders inhoudelijk hebben meegedacht
ken van elkaars faciliteiten. Met het oog op de mogelijke (ver)
over zaken als verkeersveiligheid rondom de school, oudergenieuwbouw van IKC het Sterrenbos is het belangrijk de partijsprekken en een nieuwe invulling van de schoolreisjes. Ook op
en in de wijk te kunnen vinden.
andere gebieden zou een klankbordgroep een mooi middel
kunnen zijn, denk aan meerbegaafdheid of Jeelo.
Het voortgezet onderwijs
Dit jaar heeft namens Batavorum (later in het jaar WonderInformatieavond
wijs) een collega deelgenomen aan de stuurgroep 10-14 onVanuit het team is er in januari een informatieavond georganiderwijs binnen de gemeente Lingewaard. Dit was een samenseerd over Jeelo. We merkten dat de inhoudelijke achtergrond
werking binnen de drie PO-besturen en het VO-bestuur om
voor veel ouders nog niet bekend was. Deze hebben we tijgezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling naar een doordens deze avond verder toegelicht. Deze avond is door veel
gaande lijn in onderwijs voor de 10-14 jarige. Dit heeft geresulouders zeer positief ontvangen. We zullen onderzoeken hoe
teerd tot een mooie visie voor het onderwijs aan deze doelwe dit komend jaar een vervolg kunnen geven en in ieder gegroep. Helaas is dit initiatief om verschillende (externe) redeval weer een informatieavond organiseren.
nen stopgezet. In het schooljaar 19-20 zal IKC het Sterrenbos
Communicatie
deze ontwikkeling doorzetten, mogelijk op onze eigen locatie.
Het is van groot belang dat we communiceren over wat, hoe
Wel hebben er meerdere samenwerkingsprojecten tussen het
en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Communica- Sterrenbos en het OBC plaatsgevonden. We hebben opnieuw
tie en ouderbetrokkenheid blijft onze aandacht krijgen. De
masterclasses Engels en technieklessen samen opgezet .
komende tijd werken we aan verdere optimalisering van de
samenwerking met ouders. Op welke gebieden kunnen we
elkaar nog beter ondersteunen en begrijpen?
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TOTALE ONTWIKKELING / JEELO


Kinderen worden gezien, uitgedaagd en gestimuleerd in hun totale ontwikkeling.



IKC het Sterrenbos is een Vreedzaam IKC en heeft een maatschappelijke functie in de wijk en voor diverse opleidingen.

Dit schooljaar heeft Jeelo-onderwijs (geïntegreerd projectmatig onderwijs) veel aandacht gehad tijdens vergaderingen en
studiemomenten. Er zijn schoolbreed vijf projecten gedraaid.
Een gestandaardiseerd projectplan is geïmplementeerd zodat
alle projecten goed voorbereid, uitgevoerd én geëvalueerd
worden.



Zijn vijf Jeelo projecten uitgewerkt.



Werd er gezorgd voor een goede tijdsplanning, waardoor
er voldoende tijd was voor de voorbereiding van de projecten.



Hebben we ervaren dat het werken met Jeelo een wijze is
waarin ook wij als team moeten leren: leren begeleiden,
leren plannen, alle content en werkwijzen ‘eigen maken’.

Jeelo is gestoeld op 3 pijlers: Samen Leven, Samen Werken en
Zelfstandig Leren. De pijler ‘samen werken’ én het toetsen van

kennis hebben aandacht gehad.
In verschillende (bovenbouw)groepen is gekeken hoe de competentieontwikkeling vorm kan worden gegeven. Per minibouw is deze ontwikkeling verschillend. In het komende
schooljaar zal dit verder worden uitgebouwd.

Is voor de school gebleken dat Jeelo een werkwijze is
waarmee wij tegemoetkomen aan onze doelen van kennis
en vaardigheden. Het geeft content, maar wij als team
van het Sterrenbos zijn eigenaar HOE wij hier vorm aan
geven. De doorontwikkeling zal in de uitwerking ook volgend schooljaar volop de aandacht moeten krijgen.

In het schooljaar 2018-2019:


Hebben we ingezet op leerkrachtvaardigheden t.a.v. plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van projecten
d.m.v. gestandaardiseerde projectplan.



Is het team geschoold rondom de uitgangspunten van de
pijler ‘samen werken’. Werkwijzen zijn geïmplementeerd
en geborgd.

KUNST EN CULTUUR



Kinderen, ouders en medewerkers werken met plezier samen
Ieder kind wordt gezien én gestimuleerd in zijn/haar totale ontwikkeling.

Dit schooljaar heeft een verdieping en verbinding van ons kunst– en cultuuraanbod centraal gestaan. Dit betekent dat we het
kunst– en cultuuraanbod schoolbreed hebben geïntegreerd met de projecten van Jeelo, zodat kunst een betekenisvolle aanvulling is. Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod op het gebied van kunst– en cultuur. Door samenwerking met de Open Academie bewerkstellen wij een duurzaam kunst– en cultuuraanbod op maat. Dit schooljaar hebben wij onder andere schoolbreed deelgenomen aan een lessenserie met betrekking tot muzikale vorming. Deze werd gegeven door een gespecialiseerde
muziekdocent. Deze lessenserie was gekoppeld aan het Jeelo-project ’omgaan met geld’. Daarnaast hebben verschillende
groepen deelgenomen aan excursies en gastlessen op cultureel gebied, waar mogelijk passend bij de Jeelo projecten.
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EIGENAARSCHAP
Om kinderen meer eigenaar te maken van én inzicht te geven op hun eigen leerproces is in de bovenbouw ingezet op het zichtbaar maken van leerdoelen van kinderen. Hiervoor werken we oa. met ‘rekendoelenposters’ waarbij kinderen vooraf, tijdens en
achteraf meer hun eigen kennis en vaardigheden in kaart kunnen brengen waardoor doelgerichter gewerkt wordt aan hun rekenontwikkeling. Zowel door kinderen zelf, als ook door de leerkrachten. Hierdoor is er gekeken naar andere mogelijkheden van toetsing met als doel voor ieder kind beter zicht te krijgen op persoonlijke doelen. Volgend schooljaar wordt hier vervolg aan gegeven.

VEILIGHEID


IKC het Sterrenbos is een Vreedzaam IKC en heeft een maatschappelijke functie in de wijk en voor diverse opleidingen.

Vreedzaam algemeen

Meten van de sociale veiligheid

De werkwijze van de Vreedzame School is
stevig geborgd binnen ons IKC. De stuurgroep heeft aandacht voor het uitdragen
van de bijbehorende sociale norm door
het team. Nieuwe leerkrachten binnen het
IKC zijn ingewerkt in de werkwijze en visie
van de Vreedzame School door het volgen
van twee studiemiddagen.

De sociale veiligheidsbeleving van kinderen is gemeten door middel van ‘ZIEN’.
De intern begeleiders monitoren de uitkomst hiervan en bespreken dit tijdens de
groepsbespreking met de leerkracht. Indien er school/groepsbrede actiepunten
uitkomen, sluit de stuurgroep Veiligheid
aan.

verwoorden tijdens de leerlingenraad. De
onderwerpen van de leerlingenraad waren
onder andere: de Jeelo-projecten, de mediatheek, evaluatie van vieringen en feesten, schoolpleinregels en de schoolbrede
aanpak bij grensoverschrijdend gedrag.

Commissie

Er is een (tijdelijke) voetbalcommissie samengesteld bestaande uit kinderen uit
groep 6 & 8. De commissie heeft samen
Zichtbaarheid Vreedzame School
Mediatoren
afspraken gemaakt over het (voetbal)
De zichtbaarheid van de Vreedzame
Twee leerkrachten (beiden mediatorenSchool is op orde door de grondwetbortrainer) hebben de opleiding voor de leer- gedrag. Dit heeft geleid tot een duidelijke
den, de oplosplekken en twee grote foto’s lingmediatoren verzorgd. Er zijn 16 leerling verbetering van spelgedrag op het voetbalveld en is een prachtig voorbeeld van
van de mediatoren in de gangen. Zo laten -mediatoren uit de groepen 7 en 8 opgeeigenaarschap bij kinderen.
wij zien dat de Vreedzame School en de
leid en gecoacht in dit schooljaar. Uit de
mediatoren ingebed zijn in ons IKC.
evaluatie blijkt dat er voldoende gebruikt
Gastheren/gastvrouwen
wordt gemaakt van hun diensten.
Ieder jaar worden er volgens een sollicitaBeleidsplan Sociale Veiligheid
tieprocedure twee kinderen uit groep 8
Schoolbreed zijn we gekomen tot een een- Leerlingenraad
duidige aanpak bij grensoverschrijdend
Op IKC het Sterrenbos werken wij jaarlijks aangewezen als gastheer/vrouw.
gedrag welke geldt voor de groepen 3 t/m met een leerlingenraad welke bestaat uit Zijn ontvangen gasten die het IKC bezoe8. Dit is beschreven in het aangepaste be- klassenvertegenwoordigers uit de groepen ken en helpen bij diverse officiële en overileidsplan Sociale Veiligheid (te vinden op
3 t/m 8. Zij vertegenwoordigen de mening ge activiteiten.
de website). Uit de evaluatie blijkt dat het en ideeën van de leerlingen op school. De
voor duidelijkheid zorgt bij zowel kinleerlingenraad is vijf keer bijeengekomen
deren, leerkrachten en ouders en het
en wordt voorgezeten door een vaste leerzorgt voor minder gevallen van grensover- kracht. Er worden groepsvergaderingen
schrijdend gedrag. Ook is een protocol
gehouden waar de klassenvertegenwoormet schoolpleinregels gemaakt om de
digers aantekeningen van maken, welke ze
afspraken op het plein te borgen.
meenemen naar de leerlingenraad. Zo
kunnen zij de mening van hun groep goed
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ONDERWIJSKWALITEIT



IKC het Sterrenbos biedt sterk taal– en rekenonderwijs
Kinderen worden gezien, uitgedaagd en gestimuleerd in hun ontwikkeling

De intern begeleiders bewaken samen met de directie de onderwijskwaliteit van ons onderwijs. Hieronder beschrijven wij welke focus er in schooljaar 2018-2019 is geweest betreft de kwaliteitszorg en verbetering van onze opbrengsten om goed onderwijs te kunnen waarborgen voor nu, maar ook in de toekomst.

Dyslexie
Voor alle leerlingen met dyslexie wordt individueel in een
contract vastgelegd welke compensatie en dispensatie ze krijgen en van welke faciliteiten de kinderen gebruik mogen maken zodat dit helder is voor het kind, de leerkrachten en de
ouders.

Meerbegaafdheid
Het team is verder geschoold en kennis opgedaan van de onderwijsbehoeften van begaafde kinderen tijdens een studiedag die volledig gericht was op het vergroten van kennis over
signalering en het onderwijsaanbod voor meerbegaafde kinderen. De Pittige Plustorens zijn aangeschaft en worden ingezet. Dit is een compleet en uitdagend lesconcept voor meerZIEN
en hoogbegaafde leerlingen waarbij kinderen onderzoekend
Dit schooljaar is ZIEN geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8. en ontwerpend leren. We hebben in een beleidsplan vastgeDit is een volgsysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling legd hoe we het onderwijs aan meerbegaafde kinderen vormvan de leerlingen te volgen. In het voorjaar zijn door de leer- geven op IKC het Sterrenbos.
lingen uit de groepen 5 t/m 8 ook de leerlingvragenlijsten
ingevuld. De resultaten hiervan hebben we in een teamverga- Moeilijk verstaanbaar gedrag
dering geanalyseerd. In schooljaar 2019-2020 zullen de intern Wij maken een duidelijke lijn in aanpak ten aanzien
begeleiders een verdiepingscursus ZIEN volgen.
van moeilijk verstaanbaar gedrag. Het beleidsplan sociale veiligheid is hierop aangepast en gecommuniceerd aan ouders.
KIJK
Hierin omschrijven we de acties en afspraken
Alle kleuters worden systematisch gevolgd middels KIJK en
m.b.t. het gedrag en de grenzen van de school.
een beredeneerd aanbod wordt opgesteld aan de hand van
de groepskaart KIJK. Op de eerste studiedag is het kleuterBegrijpend lezen groep 4 t/m 8
bouwteam de kennis over KIJK opgefrist waardoor het kleuDe leesspecialist geeft een impuls om de leerkrachtvaardigheterbouwteam up-to-date is over de mogelijkheden van het
den ten aanzien van begrijpend lezen te vergroten. Elke leervolgsysteem. Nu we geen gebruik meer gaan maken van de
kracht heeft een klassenbezoek en een nagesprek gehad.
CITO toetsen volgen we de ontwikkeling van kleuters meer
doelgericht op de ontwikkelingslijnen. Het koppelen van de
Technisch lezen leerjaar 4-5
groepsbespreking met de intern begeleider aan het screeIn de groepen 4 en 5 is een leesimpuls gegeven om alle leerningsmoment van KIJK (november) is als zeer passend ervaren lingen op het gewenste leesniveau te krijgen. Dit heeft geleid
en blijven we zo ook in 2019-2020 op de agenda zetten.
tot een verhoging van de leesvaardigheid.

VISITATIE VERUS
In 2018 heeft IKC het Sterrenbos een narratief kwaliteitsonderzoek gehad, uitgevoerd door Verus in opdracht van SKO
Batavorum. Hieronder een korte samenvatting die hoort bij het rapport Kwaliteitscultuur van geïnspireerd goed onderwijs,
zoals dat is opgesteld door Verus na deze visitatie.
Verhaal en waarderen
Door de interviews hebben de onderzoekers mogen ervaren dat de kwaliteitscultuur van geïnspireerd goed onderwijs op Het
Sterrenbos breed gedragen wordt. Er is sprake van een geleefde identiteit; verhaal en praktijk hangen nauw met elkaar samen
en worden kritisch bevraagd en gevolgd. De kernbegrippen van de kwaliteitscultuur van de school omvatten in ieder geval de
openheid, zelfstandigheid, het eigenaarschap en de zichtbaarheid van iedere leerling. Volgens de onderzoekers laat Het Sterrenbos op een overtuigende wijze zien dat zij haar eigen ambities weet te vertalen binnen haar onderwijspraktijken.
Leiderschap
Het leiderschap op Het Sterrenbos wordt door alle ondervraagden op eenzelfde wijze getypeerd. Het leiderschap werkt verbindend vanuit een visie op het leren en samenleven en versterkt het eigenaarschap op de werkvloer. Het leiderschap versterkt het lerend en innovatief vermogen, van zowel individu als van het collectief. Onderzoek en besluitvorming vinden plaats
op basis gedeelde kennis en ervaring en is zichtbaar en herkenbaar aanwezig. Dialoog en tegenspraak zijn onderdeel van de
schoolcultuur.
Cultuur
Op Het Sterrenbos wordt duidelijk gewerkt aan een kwaliteitscultuur van goed onderwijs, vanuit de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat. De school creëert een mini maatschappij met een veilig leer- en werkklimaat en zoekt verbinding met de
wereld. De school heeft leergierige medewerkers die, in stuurgroepen, mee denken over de ontwikkeling van de school. De
school is continue in ontwikkeling en het eigenaarschap van de leerkrachten neemt toe. Er wordt stap voor stap, gezamenlijk
en ‘bottom up’ toegewerkt naar het gewenste doel. Daardoor duurt de implementatie soms wat langer, maar worden de ontwikkelingen gedragen door het hele team.
Verantwoorden
De school is voortdurend in interactie met haar leerlingen, ouders en omgeving, op zoek naar ‘het goede’ voor IKC het Sterrenbos.

IKC het Sterrenbos:
Waar kinderen samen groeien!

TOT SLOT… ENKELE FEITEN OP EEN RIJTJE 2018-2019:
Teamsamenstelling
Het voltallige Sterrenbos team : 46 personeelsleden
(32 personeelsleden onderwijs, 12 personeelsleden opvang,
2 personeelsleden ondersteuning).

Financiën
Voor het gevoerde financiële beleid verwijzen wij naar het
jaarverslag van onze stichting. Dit verslag is terug te vinden
op www.wonderwijs.nl

Het team bestaat uit: 1 directeur, 2 coördinatoren/MT-leden, Klachten
2 intern begeleiders/orthopedagogen, 27 lesgevende leerEr zijn geen officiële klachten ingediend.
krachten, 2 onderwijsassistenten, 10 pedagogisch medewerUitstroom leerlingen groep 8 2018-2019
kers, 1 arrangementscoördinator, 1meerbegaafdheidscoördinator, 1 conciërge, 1 administratief medewerkster.
Externe partners in IKC het Sterrenbos
Kinderfysiotherapie: Kinderfysiopunt de Wingerd
Praktijk voor logopedie: Praatjuf
Dyslexiebehandeling: Marant

2018-2019
Leerlingenaantal op 1 oktober

410 (4 – 7 jaar: 217 kinderen / 8 – 12 jaar: 193 kinderen)

Instroom 4-jarigen na 1 oktober

58

Instroom in andere groepen

13

Tussentijdse uitstroom naar andere basis- 7 (verhuizers andere woonplaats)
school*
Tussentijdse uitstroom naar speciaal
(basis)onderwijs

4 (plaatsing SBO)

Uitstroom vanaf groep 7 naar VO

0 leerlingen

Gemiddelde score IEP—eindtoets PO

Gemiddelde Sterrenbos: 82,1 (Landelijk gemiddelde IEP 81,8)
IKC het Sterrenbos heeft boven het landelijk gemiddelde gescoord op de IEPeindtoets. De hoogst gescoorde onderdelen zijn begrijpend lezen en spelling.

Aantal groepen onderwijs:

15 totaal

10

Aantal kinderen per leerjaar
(peildatum 01-10-2018)
40 kinderen groep 1
51 kinderen groep 2

leerjaar 1-2:

4 groepen

leerjaar 3:

2 groepen

60 kinderen

leerjaar 4:

2 groepen

59 kinderen

leerjaar 3-4 (combinatie):

1 groep

leerjaar 5:

2 groepen

57 kinderen

leerjaar 6:

2 groepen

53 kinderen

Leerjaar 7:

2 groepen

47 kinderen

leerjaar 8:

2 groepen

43 kinderen
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