JAARVERSLAG 2019-2020

Voorwoord
In dit jaarverslag doen wij als Integraal Kindcentrum het Sterrenbos verslag van en
rapporteren we over de schoolontwikkelingen uit het schooljaar 2019-2020.
Hiermee is dit verslag zowel een verantwoording aan het bestuur Wonderwijs als aan
de ouders, maar heeft als achterliggend doel het onderwijsproces te beschrijven en te
bewaken. Het is een mooi middel om zelf een 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 werkt het hele IKC-team op een professionele en plezierige
wijze samen aan een gezamenlijke visie. Zo zorgen we voor een doorgaande ontwikkeling van opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit jaar is ons team
verder uitgebreid met jonge, talentvolle medewerkers in onderwijs, onderwijsondersteuning en opvang.
Binnen het IKC werken we met stuurgroepen die de visie vanuit 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 managementteam mede de studiedagen en teamoverleggen. Elk
teamlid is op deze manier betrokken bij de schoolontwikkeling en verantwoordelijk
voor zijn eigen professionele ontwikkeling. De stuurgroepen hebben samen met de
directie hun jaarplan gemaakt. Vervolgens werken zij 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.
Ellen van Bon
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Algemene informatie
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.

Visie
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”.

Succesbepalende factoren
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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
IKC het Sterrenbos heeft een maatschappelijke functie in de wijk en voor diverse
opleidingen.

Algemene informatie
Onze missie en visie 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

vol 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 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.

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 onderwijsleer-tijd van
kinderen aan aan de leer-/ en ontwikkel
behoeftes van de verschillende kinderen. Veiligheid / Vreedzame School
Hierbij maken wij gebruik van de mogelijk- Met kinderen, ouders, omgeving en medewerkers werken we samen aan een veilige
heden die ICT ons biedt.
omgeving. Dit betreft de fysieke veiligheid
en natuurlijk de sociaal-emotionele veiligTotale ontwikkeling
heid. Als Vreedzaam IKC werken we aan
Totale ontwikkeling wil zeggen dat wij wil- sociale cohesie, acceptatie en erkenning
len dat kinderen méér leren dan de basis- van verschillen, grenzen aangeven en de
vaardigheden. Daarom kiezen wij voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij.
projectmatige manier van werken door mid- Immers, je draagt verantwoordelijkheid
del van Jeelo onderwijs, waarbij we werken voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. We gaan uit van ieders eigen en unieaan 3 pijlers:

Samen leven (betrokkenheid op el- ke persoonlijkheid en werken aan een stevige relatie tussen kinderen, ouders en medekaar en de omgeving)
werkers. Wij zien het IKC als een mini
Samen werken
maatschappij
(competentieontwikkeling
waarin
kin
Zelfstandig leren (individueel leren
deren kunnen
leren)
leren en oefenen een waarDe projecten beginnen met een gezamenlij- de(n)vol burger
ke start en eindigen met een gezamenlijke te zijn.
afsluiting. Bij alle projecten staat betekenis-
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Samenwerking
Interne samenwerking
Teamscholing
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.

We werken binnen ons IKC met alle medewerkers op een professionele en plezierige wijze samen aan onze visie. Hiertoe hebben de medewerkers in het onderwijs (team)scholing gevolgd
betreft:
- Eigenaarschap
- Leren zichtbaar maken
- Vreedzame School; bevorden van gewenst gedrag, reageren op ongewenst gedrag en conflicten oplossen.
- Opleidingsschool: Professionele dialoog (ontwikkelingsgerichte gespreksvoering) t.b.v.
het begeleiden van studenten.
Alle medewerkers in de kinderopvang hebben scholing gevolgd betreft:
- Een verdieping ontwikkellijnen van peuters volgen door middel van KIJK

Individuele scholing
Hiernaast hebben enkele medewerkers op individuele basis diverse scholingen gevolgd.

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

- Basiscursus ‘Vreedzame School’ (alle nieuwe collega’s binnen het IKC).
- Afronding Master Pedagogiek (één collega)
- Start opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. (één collega)
- Cursus meer– en hoogbegaafdheid bij kleuters (twee collega’s)
- Verdiepingscursus ZIEN (twee intern begeleiders)
- Studiedag ‘lesgeven in groep 3’ (drie leerkrachten groep 3)
- Interne scholing ‘leren lezen in groep 3’ (drie leerkrachten groep 3)
- Start opleiding pedagogisch educatief professional ’Ad Pep 5’ (één collega)
- BHV-training (acht collega’s)

Inzet van talenten
Meerdere medewerkers hebben hun talent op een breder gebied in kunnen zetten. Zo hebben
we binnen ons personeelsinzetplan en taakbeleid ruimte gemaakt om de inzet van kwaliteiten
en talenten op IKC-gebied in te zetten, om zo het leren van en met elkaar sterker vorm te geven. Zo heeft de rekenspecialist dit jaar een rekenpilot ‘begeleiding zwakke rekenaars’ opgezet
om het rekenonderwijs duurzaam te verbeteren door middel van interventies vanuit Bareka.
Ook zijn collega’s elkaar tot steun op onderwijskundig en pedagogisch gebied door middel van
collegiale consultaties, observaties en lesbezoeken.

Externe samenwerking
Ouders
Samenwerking met ouders is voor ons van cruciaal belang om onze pedagogische en onderwijskundige kwaliteit hoog te houden. Wij zien het als noodzakelijk de driehoek Ouder-Kind-IKC in
alles te wegen en kwalitatief te verbeteren.
Met ingang van dit schooljaar wordt er geen gebruik meer gemaakt van het voorbereidingsformulier voor het kennismakingsgesprek. In samenspraak met een klankbordgroep (ouders) hebben we hiertoe besloten. Ook zijn er ontwikkelingsgerichte oudergesprekken gevoerd in groep
7 en 8 waarbij het kind eigenaar van het gesprek was en de eigen leerdoelen centraal stonden.
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Samenwerking
Gespreksvormen
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) waarbij
welbevinden en eigen leerdoelen centraal staan.



Oudergesprek naar aanleiding van het rapport. Dit schooljaar zijn wij gestart met
een pilot in de groepen 6 t/m 8 met betrekking tot het voeren van driehoeksgesprekken. Het kind heeft de regie over het gesprek en verzorgt ook de voorbereiding hiervoor. De gesprekken zijn onder begeleiding voorbereid en uit evaluatie is
gebleken dat dit als positief is ervaren bij zowel kinderen, ouders als leerkrachten.
In schooljaar 2020-2021 zullen wij hier vervolg aan geven. Wij merken dat het
voorbereiden van het gesprek door kinderen motiverend werkt. Ze krijgen zicht op
hun eigen leerdoelen en kinderen worden op deze manier meer eigenaar van hun
eigen leerproces.



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 verdieping van de leerdoelen van kinderen. Nieuwe ouders
ontvangen bij inschrijving een ouderhulpcheque waardoor we ouderhulp gericht kunnen
inzetten.

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, het
onderwijs in de Coronaperiode en de heropening van het IKC, de zorg en de jaarplanning
van de school. Voor de inhoudelijke zaken verwijzen wij naar het jaarverslag van de IKCraad 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.

Klankbordgroep
Binnen ons IKC maken wij gebruik van klankbordgroepen wanneer nodig. Dit jaar is er een
klankbordgroep samengesteld met betrekking tot het afscheid van groep 8. Als gevolg van
de Coronacrisis is de ‘normale’ afscheidsavond niet mogelijk. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten is er een plan opgezet om dit afscheid vorm te geven. Als Vreedzame School vinden wij het belangrijk betrokkenen hierin mee te laten denken.
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Samenwerking
Informatieavond
In november 2019 is er een informatieavond georganiseerd met het onderwerp hoogbegaafdheid. Ook is er een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 geweest in verband met de voorlichting ‘overstap naar het voortgezet onderwijs’

Communicatie
Het is van groot belang dat we communiceren over wat, hoe en waarom we de dingen
doen zoals we ze doen. Mede door het werken met Jeelo hebben wij intensief contact met
ouders. Tijdens de Coronaperiode is er regelmatig contact geweest tussen leerkracht, leerling en ouders om de verbinding te houden met elkaar. Communicatie en ouderbetrokkenheid blijft onze aandacht krijgen. In verband met de Corona-maatregelen nemen ouders
buiten afscheid van hun kinderen. We willen dan ook de verbinding en het informele contact waar wij als school sterk in zijn, met ouders blijven behouden, met de middelen die op
dat moment het meest wenselijk zijn.

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 binnen de partijen sport, sociaal
-cultureel intensief samen te werken aan betere positionering in de wijk en het gebruik
maken van elkaars faciliteiten. Met het oog op de mogelijke (ver)nieuwbouw van IKC het
Sterrenbos is het belangrijk de partijen in de wijk te kunnen vinden.

Het voortgezet onderwijs
Dit jaar heeft een collega als kartrekker van de stuurgroep 10-14 onderwijs een pilot opgezet waarbij vier samenwerkende besturen hebben gewerkt aan het versoepelen van de
overgang tussen het PO en het VO binnen de gemeente Lingewaard. Door de Coronacrisis
is de pilot vroegtijdig gestopt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit volgend jaar
vervolg zal krijgen.
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Totale ontwikkeling | Jeelo
Jeelo algemeen

In het schooljaar 2019-2020:

Dit schooljaar heeft Jeelo-onderwijs
(geïntegreerd projectmatig onderwijs) veel
aandacht gehad tijdens vergaderingen en
studiemomenten. Er zijn schoolbreed vier
projecten gedraaid. In verband met de Coronacrisis en de schoolsluiting hebben de
laatste twee projecten geen doorgang kunnen krijgen.



Jeelo is gestoeld op 3 pijlers: Samen Leven,
Samen Werken en Zelfstandig Leren. 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.









Hebben we ingezet op het goed plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van projecten door middel van
een gestandaardiseerd projectplan
zodat dit geborgd is voor de komende
jaren.
Zijn nieuwe leerkrachten ingewerkt in
de werkwijze van Jeelo
Zijn vier Jeelo projecten uitgewerkt.
Werd er gezorgd voor een goede
tijdsplanning, waardoor er voldoende
tijd was voor de voorbereiding van de
projecten.
Zijn wij als team verder bekwaam
geraakt in het werken met Jeelo. De
doorontwikkeling hiervan heeft onze
continue aandacht.
Zijn wij drie keer bezocht door andere
scholen om hen te informeren over
de werkwijze van 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.
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Eigenaarschap | Kunst en cultuur
Kinderen worden gezien,
uitgedaagd en gestimuleerd in
hun totale ontwikkeling.
Kinderen, ouders en medewerkers werken met plezier samen.
IKC het Sterrenbos is een
Vreedzaam IKC en heeft een
maatschappelijke functie in
de wijk en voor diverse
opleidingen.

Eigenaarschap
Om kinderen meer eigenaar te maken van
én inzicht te geven in hun eigen leerproces is
in de bovenbouw ingezet op het zichtbaar
maken van leerdoelen van kinderen. Binnen
IKC het Sterrenbos wordt er gewerkt aan het
vergroten van zelfstandigheid en eigenaarschap bij leerlingen. Kinderen worden in een
eerder stadium bekend gemaakt met zaken
die zij in het VO ook tegenkomen zoals driehoeksgesprekken, plannen van taken en
inzicht krijgen in eigen leerdoelen. Er is hierdoor meer ruimte om aan te sluiten bij de
diverse leerbehoeften.

Kinderen van groep 6 t/m 8 leren op het
gebied van kennis en vaardigheden reflecteren op hun eigen handelen en hieraan persoonlijke leerdoelen te formuleren waarmee
zij aan de slag gaan. In de onder- en middenbouw wordt er ook gewerkt aan het vergroten van eigenaarschap bij kinderen door
middel van het zichtbaar maken van doelen
waar de komende periode aan wordt gewerkt. Hierdoor worden kinderen meer betrokken bij de doelen wat de motivatie vergroot om iets te willen leren.

Kunst en cultuur
Het kunst– en cultuuraanbod hebben wij school-breed 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. Daarnaast hebben verschillende groepen deelgenomen aan
excursies en gastlessen op cultureel gebied, waar mogelijk passend bij de Jeelo
projecten.
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Veiligheid
Vreedzaam algemeen
De werkwijze van de Vreedzame School is
stevig geborgd binnen ons IKC. De stuurgroep heeft jaarlijks aandacht voor het uitdragen van de bijbehorende sociale norm
door het team. Nieuwe leerkrachten en alle
pedagogisch medewerkers binnen het IKC
zijn ingewerkt in de werkwijze en visie van
de Vreedzame School door het volgen van
twee studiemiddagen.

Zichtbaarheid Vreedzame School
De zichtbaarheid van de Vreedzame School
is op orde door de grondwetborden, de oplosplekken en foto’s van de mediatoren in de
gangen. Zo laten wij zien dat de Vreedzame
School en de mediatoren ingebed zijn in ons
IKC.

Beleidsplan Sociale Veiligheid
Het beleidsplan Sociale Veiligheid (te vinden
op de website) wordt gevolgd bij grensoverschrijdend gedrag. Dit zorgt voor duidelijkheid bij zowel kinderen, leerkrachten en
ouders. Het protocol met schoolpleinregels
heeft aandacht gehad in alle groepen om de
afspraken op het plein te borgen.

Studiemoment Vreedzame School

king met de leerkracht. Indien er school/
groepsbrede actiepunten uitkomen, sluit de
stuurgroep Veiligheid aan.

Mediatoren
Twee leerkrachten (beiden mediatorentrainer) hebben de opleiding voor de leerlingmediatoren verzorgd. Er zijn 16 leerlingmediatoren uit de groepen 7 en 8 opgeleid
en gecoacht in dit schooljaar. Uit de evaluatie blijkt dat er voldoende gebruikt wordt
gemaakt van hun diensten.

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

Leerlingenraad
Op IKC het Sterrenbos werken wij jaarlijks
met een leerlingenraad welke bestaat uit
klassenvertegen-woordigers uit de groepen
3 t/m 8. Zij vertegen-woordigen de mening
en ideeën van de leerlingen op school. De
leerlingenraad is vier keer bijeengekomen en
wordt voorgezeten door een vaste leerkracht. Er worden groepsvergaderingen gehouden waar de klassenvertegenwoordigers
de mening/ideeën van meenemen naar de
leerlingenraad. De onderwerpen van de leerlingenraad waren onder andere: het WCgebruik, de buitenspeelmaterialen, de bouwblokken op het plein, het werken op de
gang, de schoolpleinregels, het samenspel
en de Jeelo-projecten.

In maart is er tijdens de studiedag aandacht
geweest voor het bevorderen van gewenst
Commissie
gedrag, het reageren op ongewenst gedrag
Er is een (tijdelijke) voetbalcommissie saen het oplossen van conflicten. Dit werd
mengesteld bestaande uit kinderen uit
verzorgd door een trainer van de Vreedzame
groep 5 t/m 8. De commissie heeft samen
School.
afspraken gemaakt over het (voetbal)
gedrag. Dit heeft geleid tot een duidelijke
Kwaliteitskaart Vreedzame School
verbetering van spelgedrag op het voetbalEr is een kwaliteitskaart gemaakt om de
veld en is een prachtig voorbeeld van eigewerkwijze te borgen. De afspraken die hiernaarschap bij kinderen.
op staan gelden voor alle personeelsleden
van IKC het Sterrenbos.

Gastheren/gastvrouwen

Ieder jaar worden twee kinderen uit groep 8
aangewezen als gastheer/ vrouw d.m.v. een
De sociale veiligheidsbeleving van kinderen
sollicitatieprocedure. Zijn ontvangen gasten
is gemeten door middel van ‘ZIEN’. De intern
die het IKC bezoeken en helpen bij diverse
begeleiders monitoren de uitkomst hiervan
officiële en overige activiteiten.
en bespreken dit tijdens de groepsbespre-

Meten van de sociale veiligheid
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Onderwijskwaliteit
IKC het Sterrenbos biedt sterk
taal– en rekenonderwijs.
Kinderen worden gezien,
uitgedaagd en gestimuleerd
in hun totale ontwikkeling.

Intern begeleiders

De intern begeleiders bewaken samen met
de directie de onderwijskwaliteit van ons
onderwijs. Hieronder beschrijven wij welke
focus er in schooljaar 2019-2020 is geweest
betreft de kwaliteitszorg en verbetering van
Technisch lezen leerjaar 3-4
onze opbrengsten om goed onderwijs te
In de groepen 3 is dit jaar gestart om het
kunnen waarborgen voor nu, maar ook in de
technisch leesonderwijs in circuitvorm aan
toekomst.
te bieden. Gezien de leerbehoefte van jonge
kinderen, zijn de leerdoelen per periode
Dyslexie
Voor de kinderen met leesproblemen wordt uitgezet in verschillende verwerkingsvorop ondersteuningsniveau 3 het programma men. In het schooljaar 2020-2021 zal dit
worden voortgezet.
BOUW ingezet. Hierbij werken de kinderen
via het programma aan letterkennis en fonemisch bewustzijn onder begeleiding van hun
ouders. Tijdens de periode van sluiting door
Corona is deze ondersteuning opgestart,
zodat de kinderen thuis een start konden
maken, waardoor deze kinderen kwalitatief
goede oefentijd hebben gekregen. De volledige implementatie staat voor het schooljaar
2020-2021 op de agenda.

ZIEN
Dit schooljaar hebben de intern begeleiders
zich geprofessionaliseerd door de verdiepingscursus van ZIEN te volgen. Ze zijn toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het
gebruik van ZIEN en het taal geven aan gedrag en leerlingprofiel. Hierbij is de plaats
van ZIEN en de sociaal-emotionele ontwikkeling als thema binnen de schoolontwikkeling
verder uitgebreid. Hierbij wordt in een
cyclus gewerkt op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.

Meerbegaafdheid
Dit schooljaar is gestart met het aanbieden
van verrijkingsprojecten buiten de groep
door een gespecialiseerde leerkracht. Twee
keer per week kwamen deze kinderen bijeen met hun begeleider en peers. Tijdens
deze projecten van de Pittige Plustorens
leren kinderen vaardigheden gericht op leren leren. Tevens zijn er mindsetlessen aangeboden om kinderen inzicht te geven in
hun mindset, talenten en de leerkuil. In hun
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leerproces worden de kinderen gecoacht in
de te leren vaardigheden. Voor de groepen
1 t/m 3 wordt in schooljaar 2020-2021 het
verrijkingsonderwijs nog verder verankerd in
het onderwijsaanbod.

Rekenen leerjaar 1 t/m 4
Dit schooljaar heeft de rekenspecialist extra
aandacht gehad voor een structureel doelmatig aanbod op rekengebied zodat de
doorgaande leerlijn is verbeterd.
Zij heeft interne scholing gegeven aan de
leerkrachten over de ontwikkeling van voorbereidende rekendoelen in groep 1-2 en het
automatiseringsproces in groep 3-4.
Hierdoor kunnen de leerkrachten beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze
doelgroep en hebben zij meer kennis over
de leerlijn.
Er is extra focus geweest op automatisering
in groep 3 en 4. Daarnaast is er begeleiding
geboden in het automatiseringsproces van
zorgleerlingen in groep 4.
In schooljaar 2020-2021 zal het rekenonderwijs in groep 3 in circuitvorm worden uitgevoerd om nog beter aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen.

Onderwijs gedurende de Coronaperiode
Onderwijs op afstand

aantal werkboeken op te laten halen om het
thuisonderwijs nog meer vorm te geven en af
te kunnen wisselen in werkvormen.

Dit schooljaar heeft de wereldwijde coronacrisis ervoor gezorgd dat er een landelijke
schoolsluiting heeft plaatsgevonden met inHerstart school
gang van 16 maart 2020. Wij zijn op dat moVanaf 11 mei hebben wij het onderwijs opgement overgegaan op het geven van onderwijs
start in twee dagdelen, waarin kinderen in
op afstand.
twee shifts onderwijs volgen. Dit in een situaWij hebben er bewust voor gekozen om de
tie waarin voor de volwassen nog veel beperkinderen thuis digitaal via Snappet en Moo te kingen golden en veel ouders nog thuis moeslaten werken. Zo konden leerkrachten de
ten werken. Op deze wijze konden wij het
kinderen volgen op afstand. De eerste week
onderwijs weer op school vormgeven en thuis
van het thuisonderwijs hebben wij gekozen
voor kinderen weer thuis laten zijn.
voor herhaling van bekend schoolwerk om
De uitgangspunten die voor ons belangrijk
kinderen te laten wennen aan thuisonderwijs
waren:
en om in een ritme te komen. Hierbij hebben
- Kinderen en leerkrachten moeten samen
wij richtlijnen aangegeven in de werktijd die
vreugde beleven dat de school weer open is.
kinderen aan kunnen houden om structuur
- Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen,
en duidelijkheid te geven aan zowel kinderen
in een ritme te komen en te delen wat je hebt
als ouders. Ouders zijn geïnformeerd over
meegemaakt.
deze werkwijze en hebben toegang gekregen
-Leerkrachten zorgen dat zij de ontwikkeling
tot de inloggegevens. Gezinnen die niet bevan de kinderen goed in beeld hebben zodat
schikten over (voldoende) devices, hebben
zij het onderwijs daarop aan kunnen sluiten.
wij in de gelegenheid gesteld om een ChroVolledige schoolopening
mebook van school te lenen.

Vanaf de tweede week zijn wij gestart met
het geven van instructies. Via de weektaak
die werd gestuurd, konden kinderen zien welke instructies ze moesten kijken en wat er
werd verwacht qua schoolwerk per week. Wij
hebben gekozen voor het maken van instructiefilmpjes welke bij de weektaak of via Klasbord werden gestuurd naar de kinderen. Vervolgens konden de kinderen aan het werk en
was de leerkracht beschikbaar voor vragen
via de chat van Snappet of google Hangouts
(zowel via chat als videoverbinding).
De kleuterbouw heeft via Klasbord dagelijks
‘doe-opdrachten’ gestuurd, passend bij de
kleuterleeftijd. Voor groep 3 is gekozen om
het onderwijs vooral op papier te laten maken omdat het schrijfproces in dit leerjaar
essentieel is. Hiervoor hebben wij (werk)
boeken laten ophalen op school.
In de laatste periode van het thuiswerken is
voor de groepen 4 en 5 ook gekozen om een

Vanaf 8 juni 2020 is IKC het Sterrenbos weer
op volledige bezetting maar wel met aandacht voor veiligheid en hygiëne. Het onderwijs is weer opgepakt in volledige groepen.
Het draaiboek is tot stand gekomen met input van het team, de IKC-raad en ouders.

Wat hebben wij hiervan geleerd?
Het team heeft veel ervaring opgedaan met
digitaal overleggen. Dit biedt ook kansen voor
de toekomst om snel met elkaar te schakelen.
Het team is vaardig geworden in het opnemen van instructiefilmpjes waarna kinderen
zelfstandig aan de slag konden. De digitale
vaardigheden van teamleden en kinderen zijn
verder ontwikkeld. Onder andere Google
Hangouts en Google Drive is veelvuldig gebruikt.
Het team heeft zich gedurende deze periode
flexibel, positief en pro-actief opgesteld zodat
we echt hebben ervaren dit sámen als team
te hebben neergezet.
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Successen
Het team is vakbekwaam, werkt
met passie en plezier vanuit een
gemeenschappelijk gedragen
visie.

Successen



Met het hele team is er tijdens de jaarevaluatie geëvalueerd waar we als IKC trots op zijn,
welke successen er zijn geweest, zowel vanuit
de leerkrachten als vanuit feedback van ou
ders. Naast eerder beschreven punten, leest
u hier een samenvatting van onze successen:

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


Teamcultuur: openheid, lerend, oog
voor talenten, ruimte voor ontwikkeling;



Samenwerking en flexibiliteit binnen
het team;

Kinderen, ouders en medewerkers werken met plezier samen.
IKC het Sterrenbos biedt sterk
taal– en rekenonderwijs.
Kinderen worden gezien, uitgedaagd en gestimuleerd in hun
totale ontwikkeling.




Communicatie is tijdig, volledig en
transparant, zowel in– als extern;

Er is een sterke samenwerkingsgerichte zorgstructuur;



Kinderen worden goed gevold in hun
ontwikkeling waardoor we vlot signaleren, adequate hulp/ondersteuning of
uitdaging kunnen bieden in samenwerking met kind en ouders;



We hebben veel expertise in huis, zowel binnen het team als bij de externe
partners in het IKC;

Eenheid tijdens het thuisonderwijs;



Het contact met ouders en kinderen in 
de Coronatijd;



De begeleiding van de kinderen tijdens
het thuisonderwijs.




De inzet van het leescircuit in groep 3
zorgt voor een vloeiende doorgang
vanuit groep 2 en het zorgt voor motivatie bij kinderen. Leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkeling van
de kinderen en kunnen beter inspelen
op de verschillende onderwijsbehoeften binnen hun groep;



Kinderen ontwikkelen steeds meer
eigenaarschap, hebben inbreng en
inzicht in hun eigen leerproces;



Het werken met Snappet. De leerkracht heeft snel zicht op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen werken gemotiveerd aan hun
opdrachten.

In groep 7-8 wordt groepsdoorbroken
gewerkt bij een aantal vakken.





Onderwijsinhoudelijk:

Het zelfstandig werken in de groepen 5
t/m 8 is verbeterd, mede door het afnemen van de schaduwtoetsen waardoor gerichte instructies gegeven kunnen worden;

Onderwijsondersteuning:

Binnen het IKC worden verschillende
specialismen ingezet (o.a. op het gebied van rekenen, meerbegaafdheid,
Engels, en Jeelo).

Thuisonderwijs:
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Jeelo; het voorbereiden, werken in de
klas en evaluaties staat goed. Kinderen
zijn enthousiast, betrokken en gemotiveerd;

Het aanbod voor meerbegaafde leerlingen en de inzet van de Pittige Plus
Torens;
De intensieve begeleiding van de rekenspecialist heeft gezorgd voor professionalisering en verbetering van het
rekenonderwijs in groep 3-4.

Ontwikkelingen 2020-2021
Als team zijn wij altijd in ontwikkeling. In
schooljaar 2020-2021 staan ‘eigenaarschap,
zelfverantwoordelijkheid en leerlijnen’
centraal. Dit wordt uitgewerkt in het jaarplan
2020-2021.

Enkele feiten op een rij
Teamsamenstelling

Financiën

Het voltallige Sterrenbos team : 46 personeelsleden (32 personeelsleden onderwijs,
12 personeelsleden opvang, 2 personeelsleden ondersteuning).

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 coördi- Klachten
natoren/MT-leden, 2 intern begeleiders/
Er zijn geen officiële klachten ingediend.
orthopedagogen, 27 lesgevende leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 10 pedagogisch Uitstroom leerlingen groep 8
medewerkers, 1 rekenspecialist, 1 meerbe- 2019-2020
gaafdheidscoördinator, 1 conciërge, 1 admiVWO
11 lln
22 %
nistratief medewerkster, vrijwilligers voor
HAVO
13
lln
27 %
de tussenschoolse opvang en een vrijwilliger
VMBO-T/G
15 lln
31 %
met afstand tot de arbeidsmarkt ter ondersteuning van de conciërge.
VMBO-K
6 lln
12 %

Externe partners

VMBO-B

4 lln

8%

Kinderfysiotherapie: Kinderfysiopunt de
Wingerd
Praktijk voor logopedie: Praatjuf
Dyslexiebehandeling: Marant

IKC het Sterrenbos:
Waar kinderen samen groeien!
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Enkele feiten op een rij
2019 – 2020
Leerlingaantal op 1 oktober 2019
Instroom 4-jarigen na 1 oktober
2019
Instroom in andere groepen

432
39

Tussentijdse uitstroom naar
andere basisschool
Tussentijdse uitstroom naar
speciaal (basis)onderwijs
Uitstroom vanaf groep 7 naar VO

3 (verhuizers naar het buitenland)

Gemiddelde score IEP-eindtoets

In 2019-2020 is er een landelijk besluit genomen
dat Nederlandse basisscholen geen eindtoets afnemen in verband met de landelijke schoolsluiting
door het Coronavirus.
Het jaar ervoor (schooljaar 2018-2019) heeft IKC het
Sterrenbos boven het landelijk gemiddelde gescoord op de IEP-eindtoets. Gemiddelde IKC het
Sterrenbos: 82,1 (Landelijk gemiddelde IEP 81,8).

Gemiddelde score veiligheidsmonitor ZIEN.

Jaarlijks monitoren wij de veiligheid door middel
van ZIEN op een drietal onderdelen. Op de onderdelen welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving valt op dat wij als school goed scoren. Daar zijn
we trots op. (Schaal 1 tot 4).
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6 (4 SO, 2 SBO)
n.v.t.

IKC het Sterrenbos

Landelijk gemiddelde

Welbevinden

3,24

3,14

Pestbeleving

3,79

3,69

Veiligheidsbeleving

3,49

3,49

Aantal groepen onderwijs
Kinderen per leerjaar
(peildatum 01-10-2019)
Leerjaar 1-2

4 groepen
5e kleutergroep (per 01-01-2020)

44 kinderen groep 1
58 kinderen groep 2

Leerjaar 3

2 groepen

53 kinderen

Leerjaar 4

2 groepen

54 kinderen

Leerjaar 5

2 groepen

56 kinderen

Leerjaar 4-5

1 groep

Leerjaar 6

2 groepen

58 kinderen

Leerjaar 7

2 groepen

56 kinderen

Leerjaar 8

2 groepen

49 kinderen
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