JAARVERSLAG 2020-2021

Voorwoord
In dit jaarverslag doen wij als IKC het Sterrenbos verslag van en rapporteren we over
de schoolontwikkelingen uit schooljaar 2020-2021. Hiermee is dit verslag zowel een
verantwoording aan het bestuur Wonderwijs als aan de ouders, met als achterliggend
doel het onderwijsproces te beschrijven en te bewaken.
Op IKC het Sterrenbos werkt het hele 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.
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 werkoverleggen. Elk
teamlid is op deze manier betrokken bij de schoolontwikkeling en verantwoordelijk
voor zijn eigen professionele ontwikkeling.
Schooljaar 2020-2021 is een bijzonder jaar geweest. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe
wij ons onderwijs in verband met de wereldwijde Corona-pandemie hebben vormgegeven. Als directie hebben wij het vaak anders moeten aansturen dan dat we gewend
waren door te anticiperen op de steeds veranderende situatie. Wij zijn erg trots dat
het onderwijs en de ontwikkelingen hun doorgang hebben gekregen in dit bijzondere
schooljaar.
Ellen van Bon
Directeur IKC het Sterrenbos
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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
Veiligheid / Vreedzame School
behoeftes van de verschillende kinderen.
Met kinderen, ouders, omgeving en medeHierbij maken wij gebruik van de mogelijkwerkers 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
voor jezelf, voor elkaar en voor de omgedel van Jeelo onderwijs, waarbij we werken
ving. We gaan uit van ieders eigen en unieaan 3 pijlers:
ke persoonlijkheid en werken aan een stevi
Samen leven (betrokkenheid op elge relatie tussen kinderen, ouders en medekaar en de omgeving)
werkers. Wij zien het IKC als een mini
Samen werken
maatschappij waarin kinderen kunnen leren
(competentieontwikkeling
en oefenen een

Zelfstandig leren (individueel leren waarde(n)vol
leren)
burger te zijn.
De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke
afsluiting. Bij alle projecten staat betekenis-
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Samenwerking
Interne samenwerking
Werkverdelingsplan
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.

IKC het Sterrenbos heeft een professioneel statuut opgesteld waarin de professionele ruimte
van medewerkers formeel wordt vastgelegd. Het professioneel statuut geeft zodoende kaders
aan, waarbinnen het onderwijs op IKC het Sterrenbos wordt verzorgd en ontwikkeld. Dit is tot
stand gekomen door een professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers.

Scholing
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 in 2020-2021 teamscholing gevolgd betreffende:


Eigenaarschap bij leerkrachten en kinderen waarbij per minibouw verschillende speerpunten centraal stonden (groep 1-2: inzet van ICT / groep 3-4: doelgericht werken met
lezen en rekenen / groep 5-6: verdieping Jeelo en werken met de weektaak / groep 7-8:
eigenaarschap, portfolio)



Groeimindset & groeitaal



Evaluaties en groepsplannen / overdrachten t.b.v. het nieuwe schooljaar

Daarnaast hebben diverse collega’s individuele scholing gevolgd, passend bij de ontwikkelingen
binnen de school. Nieuwe leerkrachten zijn geschoold in de werkwijze van de Vreedzame
School en Jeelo. Via Wonderwijs is dit schooljaar een impuls gegeven aan het volgen van scholing door het opzetten van het Wonderwijs Leerlab. Dit maakt het toegankelijk en laagdrempeliger voor het personeel om zich aan te melden voor individuele scholing.

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. 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 streven naar een gelijkwaardige relatie waarbij alle partijen (kind-ouder-IKC) bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind.
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. Dit schooljaar hebben wij door de Coronacrisis minder gebruik kunnen maken van expertise van externen.
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Samenwerking
IKC-raad & ouderraad
De IKC-raad, bestaande uit de Oudercommissie Opvang en Medezeggenschapsraad Onderwijs, heeft op een opbouwende wijze meegedacht en advies gegeven aan de directie
van de school over diverse (beleids)zaken die het IKC aangaan. Voorbeelden hiervan zijn
de nieuwbouw, de formatie, de begroting, de communicatie, het onderwijs in de Coronaperiode en de heropening van het IKC en de zorgstructuur van de school. Voor de inhoudelijke zaken verwijzen wij naar het jaarverslag van de IKC-raad op www.sterrenbos.nl.
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. Als gevolg van de Coronacrisis zijn alle vergaderingen van zowel de IKC-raad als ouderraad dit
schooljaar online geweest.

Klankbordgroep
Binnen ons IKC maken wij gebruik van klankbordgroepen wanneer nodig.
Klankbordgroep thuisonderwijs
Wij hebben tijdens de landelijke lockdown meerdere ouders van alle groepen gebeld en
hen uitgevraagd met betrekking tot de tevredenheid van de organisatie van het thuisonderwijs. Daaruit kwam als aandachtspunt dat het groepsgevoel van de klas werd gemist
door de kinderen/ouders. Hierop hebben wij vervolgens geanticipeerd door schoolbreed
te starten met online (informele) groepsgesprekjes en spelletjes met de groep. Daarnaast
zijn we gestart met het geven van online extra hulp aan kleine groepjes kinderen.
Klankbordgroep afscheidsavond groep 8
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.

Gesprekscyclus met ouders/verzorgers
Wij hechten veel waarde aan een goede, laagdrempelige en open communicatie met ouders. Op IKC het Sterrenbos zijn de gespreksvormen met ouders/verzorgers 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, het lokaal/plekje van hun
kind te bekijken en er is ruimte voor een eerste kennismaking met de leerkracht. In
verband met de coronamaatregelen heeft dit in schooljaar 2020-2021 niet kunnen
plaatsvinden.
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.
Tussentijdse gesprekken wanneer er reden is voor een gesprek. Dit gebeurt op
initiatief van school of ouders. Ouders zijn altijd welkom om een afspraak te maken
wanneer hier behoefte aan is.
Oudergesprek naar aanleiding van het rapport. Groep 6 t/m 8 voert een driehoeksgesprek (kind-ouder-leerkracht). Het kind heeft de regie over het gesprek en verzorgt ook de voorbereiding (onder begeleiding van de leerkracht) hiervoor. Kinderen krijgen zicht op hun eigen leerdoelen en worden op deze manier meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Facultatieve oudergesprekken aan het eind van het schooljaar.
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Samenwerking
Kinderen, ouders en medewerkers werken met
plezier samen

Informatieavond
In verband met de Coronacrisis hebben wij geen schoolbrede informatieavonden kunnen
houden. De informatieavond omtrent het Voortgezet Onderwijs is online georganiseerd.

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. Wij hebben extra ingezet op heldere en eenduidige communicatie via de wekelijkse nieuwsbrief, de inzet van Klasbord en
waar nodig via de mail. Ook is er regelmatig contact geweest tussen leerkrachten en ouders
door middel van beeldbellen of de telefoon.

Communicatie en ouderbetrokkenheid blijft onze aandacht krijgen. In verband met de Coronamaatregelen nemen ouders buiten afscheid van hun kinderen. Als IKC zijn wij ons door
de situatie rondom Corona extra bewust van het belang van (informeel) oudercontact. 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
IKC het Sterrenbos heeft korte lijnen met externe partners die onze opvang en onderwijs
binnen het IKC versterken. Zo ondersteunen de logopediste, fysiotherapeute en dyslexiebehandelaars regelmatig kinderen op het IKC kinderen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van de expertise van bijvoorbeeld orthopedagogen, psychologen en andere deskundigen.
Binnen het woongebied neemt IKC het Sterrenbos deel aan een overleggroep Wijk Ontwikkelplan Huissen Zand. Met het oog op de nieuwbouw van het IKC en 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
gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Het is belangrijk dat de partijen in de wijk elkaar
weten te vinden.

Het voortgezet onderwijs
IKC het Sterrenbos neemt deel aan de ‘denktank Voortgezet Onderwijs’ waarbij afstemming van een doorgaande lijn tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs centraal
staat.
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Totale ontwikkeling
Jeelo

Eigenaarschap

Binnen Jeelo (geïntegreerd projectmatig
onderwijs) werken wij middels 12 projecten
waarbij een fundament wordt gelegd voor
de toekomst van kinderen en kinderen worden gezien, uitgedaagd en gestimuleerd in
hun totale ontwikkeling. Jeelo is gestoeld op
3 pijlers: Samen Leven, Samen Werken en
Zelfstandig Leren.

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.

De projecten in 2020-2021 waren:
Omgaan met elkaar
Veilig in het Verkeer
Beleven van onze planeet
Leren van personen van vroeger
Zorgen voor dieren
Maken van een product

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.

Kinderen van groep 6 t/m 8 leren op het
gebied van kennis en vaardigheden reflecteren op hun eigen handelen en hieraan perDoor de Coronamaatregelen hebben we de
soonlijke leerdoelen te formuleren waarmee
projecten dit schooljaar volledig binnen de
zij aan de slag gaan. In de onder- en middenschool georganiseerd en waren uitstapjes
bouw wordt er ook gewerkt aan het vergronaar maatschappelijke organisaties niet mo- ten van eigenaarschap bij kinderen door
gelijk. Er zijn alternatieve opdrachten aange- middel van het zichtbaar maken van doelen
boden om de leerdoelen te behandelen.
waar de komende periode aan wordt geHet project ‘leren van personen van vroeger’ werkt. Hierdoor worden kinderen meer beheeft gedeeltelijk doorgang gekregen door- trokken bij de doelen wat de motivatie verdat deze in de landelijke lockdown/
groot om iets te willen leren.
schoolsluiting viel.

Verrijkingsaanbod

In het verrijkingsaanbod zitten leerlingen die
naast de uitdaging die in de groep wordt
geboden, meer uitdaging nodig hebben om
hun denkpotentieel te benutten en door
uitdaging aan te gaan, vaardigheden in het
leren leren opdoen. Tijdens de uitdaging
Kunst en cultuur
wordt een beroep gedaan op het hoge orde
Kunst en cultuur Het kunst– en cultuuraandenken; analyseren, evalueren en creëren.
bod hebben wij schoolbreed geïntegreerd
De uitdagingen hebben een onderzoekend
met de projecten van Jeelo, zodat kunst een
en of ontwerpend karakter. Daarnaast bebetekenisvolle aanvulling is. Wij zorgen voor
steden we in het verrijkingsaanbod ook aaneen gevarieerd aanbod op het gebied van
dacht aan de mindset van de kinderen; hoe
kunst– en cultuur. Door samenwerking met
denk je over leren.
de Open Academie bewerkstellen wij een
duurzaam kunst– en cultuuraanbod op
In de coronaperiode is het verrijkingsaanbod
maat. Daarnaast hebben verschillende groe- digitaal voortgezet. Via een padlet, waarop
pen deelgenomen aan excursies en gastles- verrijking kon worden gedeeld en via google
sen op cultureel gebied, waar mogelijk pas- hangouts werden in kleine groepjes uitdasend bij de Jeelo projecten.
gende opdrachten gegeven.
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Vreedzame School | Veiligheid
IKC het Sterrenbos is een
Vreedzaam IKC en heeft een
maatschappelijke functie in
de wijk en voor diverse
opleidingen.

Vreedzaam algemeen

Kinderparticipatie

De werkwijze van de Vreedzame School is
stevig geborgd binnen ons IKC. Hoe we dit
doen staat beschreven in de kwaliteitskaart
Vreedzame School. De stuurgroep heeft jaarlijks aandacht voor het uitdragen van de
bijbehorende sociale norm door het team.
Nieuwe collega’s binnen het IKC hebben
scholing gevolgd in de werkwijze en visie van
de 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.

Mediatoren
Als Vreedzame School nemen wij kinderen
serieus. Twee leerkrachten hebben dit
schooljaar 16 leerling-mediatoren uit de
groepen 7 en 8 opgeleid en gecoacht. Zij
helpen andere kinderen buiten bij het oplossen van kleine conflicten. Uit de evaluatie
blijkt dat er voldoende gebruikt wordt gemaakt van hun diensten.

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.

Leerlingenraad
Ook werken we jaarlijks met een leerlingenraad welke bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8. Zij vertegenwoordigen de mening en ideeën van de
leerlingen op school. De leerlingenraad komt
normaal gesproken zes keer per jaar samen.
Dit schooljaar is de leerlingenraad vier keer
bijeengekomen (i.v.m. de lockdown) en
wordt voorgezeten door een vaste leerkracht. Door middel van groepsvergaderingen wordt input gegeven aan de leerlingenraad.

Gastvrouw/heer
Daarnaast worden jaarlijks twee kinderen uit
De sociale veiligheidsbeleving van kinderen
groep 8 aangewezen als gastvrouw/heer
is gemeten door middel van ‘ZIEN’. De intern
door middel van een sollicitatieprocedure.
begeleiders monitoren de uitkomst hiervan
Zij ontvangen gasten die het IKC bezoeken
en bespreken dit tijdens de groepsbespreen helpen bij diverse officiële en overige
king met de leerkracht. Indien er school/
activiteiten.
groepsbrede actiepunten uitkomen, sluit de
stuurgroep Veiligheid aan. In het laatste
Commissies
hoofdstuk van dit jaarverslag zijn de resultaEr is een (tijdelijke) voetbalcommissie saten hiervan genoteerd.
mengesteld bestaande uit kinderen uit
groep 5 t/m 8. De commissie heeft samen
afspraken gemaakt over het (voetbal)
gedrag. Dit heeft geleid tot een duidelijke
verbetering van spelgedrag op het voetbalveld en is een prachtig voorbeeld van eigenaarschap bij kinderen.

Sociale veiligheidsbeleving
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Onderwijskwaliteit
Intern begeleiders

ZIEN

De intern begeleiders bewaken samen met de
directie de onderwijskwaliteit van ons onderwijs. Schooljaar 2020-2021 werd hierin een
bijzonder jaar; de situatie rondom Covid19 maakte dat hieromtrent de focus gelegd
moest worden. Waar enerzijds de verbetering
van kwaliteitszorg en van opbrengsten kon
worden doorgezet, werden we geconfronteerd met een ander stuk zorg gerelateerd aan thuisonderwijs en het behouden
van opbrengsten tijdens thuisonderwijs en de
periode hierna. Onderstaand de omschrijving
van focus:

De intern begeleiders hebben zich in schooljaar 20-21 geprofessionaliseerd door
de verdiepingscurcus van ZIEN te volgen. Door
middel van ZIEN monitoren wij jaarlijks de
veiligheidsbeleving binnen de school. ZIEN
heeft afgelopen jaar een cyclische plek gekregen waarbij groepsbesprekingen hierop afgestemd waren en leerkrachten met de intern
begeleiders samen keken naar de vertaling in
onderwijsbehoeftes.

Dyslexie
Gedurende schooljaar 2020-2021 heeft de
verdere implementatie van het programma
BOUW plaatsgevonden. Zowel leerlingen uit
de groepen 3 als 4 die tot de doelgroep behoorden, hebben hierin extra ondersteuning
op zorgniveau 3 gekregen. Dit werd gedaan
middels een combinatie van thuis aan de slag
en het inzetten van tutoren op school onder
supervisie van de intern begeleider.

Tevens zijn we BOUW op preventieve basis in
gaan zetten. Leerlingen uit de kleutergroep
met risicofactoren rondom dyslexie of de fonologische analyse/synthese en letterkennis,
kregen extra ondersteuning. Zo is er preventief gewerkt aan de voorbereidende leesontwikkeling met het oog op een goede start in
groep 3. Deze werkwijze is geëvalueerd en
wordt voortgezet in schooljaar 2021-2022.
Ook bouwen we de ondersteuning rondom
zorgniveau 3 op leesgebied uit. In het nieuwe
schooljaar zetten we, naast het programma
BOUW, het programma ‘Letterster’
in. Letterster is een goed vervolg op bouw.
Het biedt kinderen van groep 4 t/m 8 extra
ondersteuning op leesgebied via een interactief software programma.

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

Technisch lezen leerjaar 3-4
Waar er in 2019-2020 gewerkt is aan het
neerzetten van een passend leesonderwijsaanbod dat goed aansluit bij de behoeftes van
het jonge kind en meer aanspraak doet op het
leesplezier, is afgelopen schooljaar verder
doorborduurt en het aanbod stabiel neergezet.

Welbevinden
Waar COVID-'19 het tot een roerig jaar maakte, kwam het onderdeel welbevinden bij het
kind als prioriteit bovenaan te
staan. Signaleren van welbevinden door de
leerkracht, IB en MT in samenwerking met
ouders en het kind was van groot belang. Het
bieden van een stabiele school voor het verkrijgen van veiligheid in een roerige tijd was
de missie. Goede communicatie, flexibiliteit,
en bovenal oog voor ieder kind was dit
schooljaar van belang. Het samenwerken met
externe partijen als schoolmaatschappelijk
werk was waardevol. In het nieuwe schooljaar
zetten we het welbevinden van het kind tevens als prioriteit. Dit doen wij onder andere
door de inzet van extra groepsvormende activiteiten onder leiding van de gymdocent en
groepsleerkracht. Daarnaast zal het bovenbouwteam zich verder professionaliseren
door middel van de opleiding ‘groepsgeluk’
om het welbevinden van de kinderen nog
beter in beeld te krijgen.

IKC het Sterrenbos:
Waar kinderen samen groeien!
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Onderwijskwaliteit | Onderwijs tijdens de lockdown
IKC het Sterrenbos biedt sterk
taal– en rekenonderwijs.
Kinderen worden gezien,
uitgedaagd en gestimuleerd
in hun totale ontwikkeling.

Onderwijskwaliteit

De kleuterbouw heeft via Klasbord dagelijks
‘doe-opdrachten’ gestuurd, passend bij de
Analyse van de (leer)resultaten
kleuterleeftijd. Voor groep 3, 4 en 5 is gekoJaarlijks wordt een diepteanalyse gemaakt
zen om het onderwijs vooral op papier te lavan de schoolbrede resultaten naar aanleiding
ten maken omdat de motorische ontwikkeling
van de streefdoelen die per vakgebied zijn
in deze leerjaren essentieel is en af te wissevastgesteld. Op basis van zorgsignalen worden
len in werkvormen. Groep 6 t/m 8 heeft zowel
specifieke aandachtspunten bepaalt en acties
digitaal via Snappet en Moo gewerkt, als op
ondernomen. Ook wordt gekeken naar de
papier.
successen en hoe deze geborgd zijn.
In de periodes dat het nodig was, is onderwijs
op afstand snel van start gegaan. Zorg en ondersteuning is ook in deze thuisonderwijsperiode zo goed mogelijk doorgegaan. Via de analyse van de resultaten is koers bepaald voor
de nodige extra ondersteuning die in het nieuwe schooljaar 2021-2022 vormgegeven wordt
middels onder andere de NPO-gelden.

Noodopvang

Een aantal kinderen is actief benaderd om
hun schoolwerk op school te maken om de
continuïteit te waarborgen of vanwege de
thuissituatie. Daarnaast was de noodopvang
open voor kinderen van ouders werkzaam in
essentiële beroepen. Er was een enorme toename van het aantal kinderen op de noodopvang ten opzichte van de schoolsluiting in
Onderwijs tijdens lockdown 2019-2020. Op veel momenten waren meer
dan 100 kinderen aanwezig. Wij hebben dit
Onderwijs op afstand
kunnen organiseren door de inzet en flexibiliDit schooljaar heeft de wereldwijde coronacriteit van leerkrachten, onderwijsassistenten en
sis ervoor gezorgd dat er een landelijke
studenten die bij ons stage liepen.
schoolsluiting heeft plaatsgevonden tussen
half december 2020 en half februari 2021. Wij Herstart school
zijn op dat moment overgegaan op het geven Vanaf half februari 2021 is de school weer
van onderwijs op afstand.
geopend. Om de anderhalve meter te kunnen
Hierbij zijn wij op dezelfde werkwijze doorgegaan zoals we tijdens de schoolsluiting van het
vorige schooljaar hebben opgezet. Deze manier was bekend bij leerkrachten, kinderen en
ouders. Wij hebben richtlijnen aangegeven in
de werktijd die kinderen aan kunnen houden
om structuur en duidelijkheid te geven aan
kinderen en ouders. Ouders zijn geïnformeerd
over deze werkwijze en hebben toegang gekregen tot de inloggegevens. Gezinnen die
niet beschikten over (voldoende) devices,
hebben wij in de gelegenheid gesteld om een
Chromebook van school te lenen.
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).
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waarborgen, hebben wij tot de zomervakantie
gewerkt met flexibele start- en eindtijden zodat de kinderen en hun ouders gespreid en
veilig naar het IKC konden komen. De meeste
overlegmomenten hebben online via Teams
plaatsgevonden. Bij de terugkeer op school
hebben we gezorgd dat we de ontwikkeling
van de kinderen , zowel op cognitief gebied
als op welbevinden, goed in beeld hadden
zodat het onderwijs hierop kon worden aangesloten.

Wat nemen we hiervan mee
Het team heeft het onderwijs op afstand heel
snel opgezet, mede door de ervaring van de
lockdown in het vorige schooljaar. De digitale
vaardigheden van teamleden en kinderen zijn
verder ontwikkeld. Het team heeft zich gedurende deze periode flexibel, positief en proactief opgesteld zodat we echt hebben ervaren dit sámen als team te hebben neergezet.

Ontwikkelingen in 2020-2021
Corona
In schooljaar 2020-2021 hebben de Coronamaatregelen en de gevolgen voor de organisatie van zowel het onderwijs, als de praktische organisatie op– en rond het IKC centraal gestaan.
De school is gecheckt op luchtkwaliteit en
ventilatie en er is voldaan aan de eisen. Er is
veel aandacht geweest voor hygiëne bij kinderen maar ook in het gebouw.
Het schooljaar is gestart met een gelijke
starttijd voor de hele school. In oktober is
besloten om weer op gespreide start– en
eindtijden (‘shifts’) over te gaan. De drukte
op het plein, maakte dat afstand houden
moeilijk is. In communicatie naar ouders is
hierin veel gedaan, echter door de situering
van de school is het lastig om dit te reguleren.
Na de landelijke lockdown is de school weer
in shifts naar school gegaan om de drukte
buiten te verdelen, hierdoor is meer rust op
het schoolplein. De school heeft moeten
anticiperen op het landelijke protocol voor
het basisonderwijs.

Nieuwe leerkrachten zijn ingewerkt in een
periode waar onderling contact moeilijker
was. Er is veel behoefte aan het terugkrijgen
van het teamgevoel, in het nieuwe schooljaar zullen wij dan ook inzetten op teambuilding.

Waarderende gespreksvoering
Het managementteam heeft zich geschoold
in het voeren van waarderende (voortgangs)
gesprekken. Uitgangspunten zijn hierbij in te
zoomen op kwaliteiten en talenten van leerkrachten om mensen zo nog meer in hun
kracht te kunnen zetten. Dit is als zeer positief ervaren, zowel door het MT als door de
leerkrachten en zal worden gecontinueerd in
het nieuwe schooljaar.

Studiedagen
De studiedagen hebben dit jaar in het teken
gestaan van de groeimindset/groeitaal. Leerkrachten hebben geleerd welke impact het
gebruik van taal heeft op kinderen en welke
mogelijkheden dit biedt om kinderen verder
uit te dagen.

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.
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.

Ook heeft het vergroten van eigenaarschap
bij de kinderen centraal gestaan. Dit hebben
Nadien is de school noodgedwongen drie
dagen gesloten geweest in verband met be- wij gedaan door het meer inzichtelijk maken
van de leerdoelen, en kinderen hierbij te
smettingen onder kinderen en teamleden.
Het thuisonderwijs werd gelijk opgepakt. Een laten ervaren wat de invloed van hun inzet
aantal groepen is daarnaast één of meerdere op hun vorderingen kan zijn.
dagen thuis geweest. Leerkrachten moesten
thuisblijven bij milde klachten. Vervanging
was moeilijk te krijgen. Intern is veel ondervangen, o.a. door flexibiliteit van collega’s.

Samenwerking team
Door de Coronamaatregelen werden de
teamvergaderingen online gedaan. De onderlinge samenwerking heeft zich daarom dit
schooljaar geconcentreerd in parallelgroepen en minibouwen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).
Samenwerking binnen het team tijdens de
lockdown was intensief en is op professionele wijze voortgezet. Het eenduidig communiceren, zowel richting team als ouders, zorgde
voor duidelijkheid en tevredenheid onder de
ouders.
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Ontwikkelingen in 2020-2021
Werkdrukgelden

Methode-onderzoek

Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld ten behoeve van werkdrukverlaging in
het onderwijs. De inzet van deze gelden zijn
op dezelfde wijze besteed als het vorige
schooljaar; de inzet van een gymdocent (ALOopgeleid), inzet van onderwijsassistenten en
het formeren van een extra kleutergroep halverwege het schooljaar. De besteding van de
werkdrukgelden is in overleg en in overeenstemming met het team bepaald.

Dit schooljaar hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuwe methode voor
rekenen (groep 3 t/m 5) en Engels (groep 5 t/
m 8). Dit heeft geresulteerd in het in gebruik
nemen van een nieuwe methode voor rekenen (Wereld in Getallen 5) en Engels (Join In)
met ingang van het nieuwe schooljaar.

Inspectiebezoek
De onderwijsinspectie heeft op 11 februari
2021 een bezoek gebracht aan IKC het Sterrenbos. Dit was een thema-onderzoek op het
gebied van doorstroom van de schoolloopbaan van leerlingen in de Covid-periode. De
inspectie was erg tevreden hoe wij als school
anticiperen op de situatie en de manier waarop onze advisering tot stand is gekomen in de
Covid-periode en hoe wij de communicatie
met het Voortgezet Onderwijs hebben vormgegeven.

Impuls verrijkingsaanbod
Dit schooljaar is een impuls gegeven aan het
verrijkingsaanbod door de inzet van een gespecialiseerd leerkracht op het gebied van
meerbegaafdheid. Zij werkt samen met de
coördinator meerbegaafdheid aan het vormgeven van ons onderwijsaanbod voor deze
kinderen.

Nieuwbouw
De directie is nauw betrokken bij de voortgang van de voorgenomen nieuwbouw van
IKC het Sterrenbos. Zij wordt hierbij ondersteund door het bestuur van Wonderwijs.
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Veilig Leren Lezen
Groep 3 is dit jaar gestart met de implementatie van de nieuwe methode Veilig Leren
Lezen en het uitbouwen van het leescircuit
om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het jonge kind op het gebied
van leesontwikkeling.
Onderwijs en organisatie op afstand tijdens
de lockdown. De communicatie richting ouders en het in kaart brengen van kinderen die
tijdens deze periode meer aandacht nodig
hadden. Er is veel oog voor het welbevinden
geweest, zowel tijdens als na de lockdown.

Snappet
Dit schooljaar heeft in groep 6 t/m 8 de borging van Snappet centraal gestaan zodat er
eenduidige afspraken zijn over de manier
waarop hiermee wordt gewerkt. Snappet is
een digitaal hulpmiddel om kinderen adaptief
aan hun rekendoelen te laten werken.

Enkele feiten op een rij
Personeel en organisatie
Het IKC-team bestaat uit 49 personeelsleden (onderwijs, opvang en ondersteuning). IKC het
Sterrenbos werkt met een MT (managementteam), bestaande uit een directeur en twee
teamcoördinatoren. Er zijn twee intern begeleiders, 27 lesgevende leerkrachten, drie onderwijsassistenten, tien pedagogisch medewerkers, een rekenspecialist, leesspecialist, een meerbegaafdheidsspecialist, een conciërge, een administratief medewerkster, vrijwilligers voor de
tussenschoolse opvang en een vrijwilliger met afstand tot de arbeidsmarkt ter ondersteuning
van de conciërge.

Opleidingsschool
IKC Het Sterrenbos is een opleidingsschool voor de PABO van Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is met de PABO om studenten een goede
leerplek te kunnen bieden. Naast studenten van de PABO, bieden wij ruimte aan studenten
van verschillende opleidingen van het RijnIJssel en het ROC (Pedagogisch medewerker en
onderwijsassistent). Wij hebben in schooljaar 2020-2021 22 studenten begeleid in hun ontwikkeling. Het team begeleidt de studenten op professionele wijze en behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.

Externe partners
Kinderfysiotherapie: Kinderfysiopunt de Wingerd
Logopedie: de Praatjuf
Dyslexiebehandeling: Marant

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

Klachten
Er zijn geen officiële klachten ingediend.

Groepsverdeling
Leerjaren

Aantal groepen

Kinderen per leerjaar
(peildatum 01-10-2020)
98

Leerjaar 1-2

Leerjaar 3
Leerjaar 4

4 groepen
5e kleutergroep (per 01-012021)
2 groepen
2 groepen

Leerjaar 5

2 groepen

Leerjaar 5-6

1 groep

Leerjaar 6

2 groepen

55

Leerjaar 7

2 groepen

60

Leerjaar 8

2 groepen

58

59
51
57
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Enkele feiten op een rij
Leerlingaantallen
Leerlingaantal op 1 oktober 2020

438

Instroom 4-jarigen na 1 oktober 2020

38

Zij-instroom in andere groepen gedurende schooljaar

13

Tussentijdse uitstroom naar andere basisschool
(i.v.m. verhuizing)
Tussentijdse uitstroom naar (speciaal) onderwijs

3
2

Uitstroom vanaf groep 7 naar V.O.

n.v.t

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.
IKC het Sterrenbos

Landelijk gemiddelde

Welbevinden

3.30

3,14

Pestbeleving

3,74

3,69

Veiligheidsbeleving

3,50

3,49

Resultaten eindtoets basisonderwijs
Gemiddelde score IEP-eindtoets
Schooljaar 2020-2021 heeft IKC het Sterrenbos boven het landelijk gemiddelde gescoord
op de IEP-eindtoets.

Resultaten IEP-eindtoets

IKC het Sterrenbos

Landelijk gemiddelde

82,2

79,7

Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt uitgedrukt in een cijfer, de standaardscore.
Deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking met de leerlingen uit het hele
land, nu en in voorafgaande jaren. De standaardscores lopen van 50 tot 100.
Schaal 1 tot 4

Uitstroom leerlingen groep 8 | 2020-2021
VWO/Gymnasium

10 lln

17 %

HAVO/VWO

1 lln

2%

HAVO

15 lln

26 %

VMBO T/HAVO

6 lln

10 %

VMBO T

15 lln

26 %

VMBO-G/T

7 lln

12 %

VMBO-B/K

4 lln

7%
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