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Voorwoord
Beste (toekomstige) ouders,
Een goede communicatie tussen u als ouders en school vinden wij zeer belangrijk.
De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven.
Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids
vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere
manieren waarop we u informeren.
In deze digitale schoolgids staat niet alles wat de school doet. Wij verwijzen u daarom graag naar onze
website www.desterrenborgh.nl Op de website vindt u o.a. de nieuwsbrieven en beleidsdocumenten.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de school. Ook kunt u informatie aanvragen via onze website
www.desterrenborgh.nl
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet, namens het team van de Sterrenborgh,
Monique Bouman, directeur.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
obs de Sterrenborgh
Runenberghoek 5
7546EG Enschede
 0534774970
 https://www.desterrenborgh.nl
 directie@desterrenborgh.nl

Extra locaties
OBS de Sterrenborgh
Ravenhorsthoek 34
7546EA Enschede
 0534774970
In deze locatie ( 50 meter van het hoofdgebouw ) zitten dit schooljaar de groepen 8a en 8b.

Schoolbestuur
Stichting Consent
Aantal scholen: 32
Aantal leerlingen: 6.863
 http://www.consent-enschede.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Monique Bouman- Fortuin

directie@desterrenborgh.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

250

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
A= Aandacht voor elkaar hebben

M= Mogelijkheden benutten

S= Sociale vaardigheden leren

E= Excelleren

N= Nieuwe kennis opdoen

Missie en visie
Wij willen leerlingen laten groeien waarbij zelfstandigheid, kritisch denken, weerbaarheid en aandacht
voor elkaar en je omgeving belangrijke waarden zijn. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar
school gaan. Uw kind moet zich veilig en vertrouwd voelen en u als ouder(s) ook. Ons onderwijs is er
daarom op gericht vaardigheden en talenten te ontwikkelen en grenzen te verleggen zodat kinderen de
toekomst positief en met vertrouwen tegemoet treden. Kinderen leren op hun eigen unieke wijze en
hebben hun eigen talenten. Hier willen wij in ons onderwijs zoveel mogelijk recht aan doen door in te
spelen op verschillende mogelijkheden en leerstijlen door op gedifferentieerd niveau instructie te geven
m.b.v. EDI en voor afwisselende werkvormen te kiezen. We streven ernaar om het beste uit onze
leerlingen te halen!
Bij ons staat uw kind centraal. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau
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binnen de veiligheid van de eigen groep en leeftijdsgenootjes. SAMEN met u als ouder(s) creëren wij
daarom een optimale leeromgeving waarbij leerlingen gedeeld eigenaarschap hebben over hun
persoonlijke groei en leerontwikkeling. Er is gedurende het hele jaar aandacht voor SAMEN: Sociale
vaardigheden Aandacht voor elkaar hebben Mogelijkheden benutten Excelleren en Nieuwe kennis op
doen.
Wij werken vanuit PBS (Positive Behaviour Support) en onze schoolwaarden: Plezier, Respect,
Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Daaraan hebben we onze schoolafspraken en
gedragsverwachtingen gekoppeld. Deze worden regelmatig geoefend en herhaald zodat de kinderen
precies weten wat er van ze verwacht wordt. Door systematisch goed en gewenst gedrag te
bekrachtigen creëren we een positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van
het geboden onderwijs. Daarnaast voorkomen we ernstig probleemgedrag doordat we
gedragsproblemen in een vroeg stadium signaleren en daarop direct gepaste ondersteuning kunnen
bieden.

Prioriteiten
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie om
kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen in het vermogen te ontwikkelen om te kunnen
functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in samenhang met
houdingen, motivaties en beeldvorming zodat kinderen in staat zijn om te verwoorden: wat wil ik, wat
kan ik en wat doe ik.
Onze prioriteiten zijn de volgende vier:
Leren leren: Leerlingen zijn in staat (voor)kennis te activeren, nieuwe vormen van leren toe te passen
zoals het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden, vaardigheden en samenwerkend leren.
Leerlingen weten informatie die beschikbaar is te verwerven, te verwerken en via (co)creatie toe te
passen en betekenisvol te maken.
Leren communiceren: Leerlingen zijn in staat te communiceren en te reflecteren over hun eigen
leerproces en ontwikkeling. Ze weten daarbij gebruik te maken van ondersteunende materialen en
multimediamiddelen. Daarnaast zijn leerlingen in staat actief deel te nemen aan discussies en kunnen
oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van het onderwijs.
Leren geluk organiseren: Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren
en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Ze zijn in staat hun talenten optimaal te benutten
en daarmee invloed uit te oefenen op hun betrokkenheid en welbevinden. Op momenten dat ze zich
minder gelukkig voelen weten ze van en met elkaar het geluk terug te vinden zowel in het echte leven
als de virtuele wereld.
Als laatste prioriteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor het niveau van de leerlingen en het scoren
op de CITO-eindtoets. We hebben op 21 januari 2019 en 2020 inspectiebezoek gehad. We scoren een
onvoldoende (op de eindresultaten van groep 8, die zijn onder de ondergrens). In het eerste verslag van
de inspectie staat ook: de basiskwaliteit van het onderwijs is voldoende. De eindtoets groep 8 is in het
schooljaar 2019-2020 niet doorgegaan vanwege corona maar de andere indicatoren zijn in het laatste
schoolbezoek allemaal als voldoende beoordeeld. Daarnaast hebben we nog weer een mooie
verbeteropdracht meegekregen om ons onderwijs nog beter te laten aansluiten op de ontwikkeling van
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de leerlingen. Met die werk-, verbeterpunten en aanbevelingen die in het verslag zijn opgenomen zijn
we bezig om ons onderwijs aan te scherpen zodat uiteindelijk ook de opbrengsten van de eindtoets
hoger en passender worden.

Identiteit
Wij zijn een openbare basisschool en maken deel uit van de bestuursorganisatie Consent die als doel
heeft: het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in
verschillende wijken en gemeenten. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst,
levensovertuiging, politieke voorkeur, geslacht of andere kenmerken: ‘geef ons je talent, je krijgt er een
toekomst voor terug’.
Wij respecteren ieders overtuiging en zullen nooit leerlingen en ouders be- en veroordelen op hun
afkomst en overtuiging. Dit grondrecht leren wij ook onze leerlingen en stralen dat als medewerkers
uit.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 à 13 jaar. Zij worden ingedeeld in 8 jaargroepen,
afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsfase. Hierbinnen kennen we in onze school een onderverdeling:
Onderbouw: groep 1 t/m 4 Bovenbouw: groep 5 t/m 8 waarbij we groep 3 t/m 5 ook wel eens
middenbouw noemen.
Wij werken vanuit een jaarklassensysteem. We kiezen, gelet op zeer gunstige ervaringen, bewust voor
combinatiegroepen 1/2. Door de vele aanmeldingen hebben we dit jaar weer een aparte instroomgroep
1a. Combinatiegroepen in de midden-bovenbouw vormen we als de aantallen hier aanleiding voor
geven.
Groepsbezetting:
0/1a Annemarie ter Borg, Maureen ter Heegde

5a Jeltje Heijmer, Jeanine Schuurman

1/2b Soscha Rauhé, Sandra Leijssenaar

6a Walter Schepers

1/2c Conny Rozenberg, Soscha Rauhé

7a Lotte Giesen

3a Jacquelien Sauer, Carlien Rutsen

8a Britt Boelema, Annet Nuninga

4a Maureen ter Heegde, Nicolet Lefers

8b Edwin Molderink, Jeanine Schuurman

Andere teamleden binnen de school:
Monique Bouman
Jolien Nijhof

Directeur
Onderw.assistent

Bernadet Grundel

Vakleerkracht Gym (ma)

Liesbeth Wilhelmus

Administratie

Giuseppe Levatino

Conciërge

Reino Bijen

Onderwijskundig begeleider

Elwina Schering Onderw.assistent

Louis Rozenberg Conciërge

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Onze school en bestuur hanteren de CAO voor werknemers zoals die in het overleg met besturen en de
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vakbonden is vastgesteld.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Met onze invulling van onderwijstijd ( de schooltijden, planning studiedagen en vrije dagen van de
groepen 1 en 2) behalen wij ruim de verplichte onderwijstijd voor alle leerlingen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

6 u 45 min

6 u 45 min

5 uur

5 uur

30 min

30 min

2 uur

2 uur

30 min

30 min

Taalactiviteiten
Rekenen en wiskunde
Lichamelijke oefening/
Spel en beweging
Kunstzinning en creatief
Engels
Wereldoriëntatie
Sociaal/emotioneel /
PBS (minimaal)

Activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld en gecombineerd op een spelende wijze.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 35 min

3 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

5 uur

7 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

7 uur

7 uur

6 u 10 min

6 u 15 min

5 u 15 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

45 min

45 min

4 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal emotioneel/PBS
(minimaal)
Gedrag in het verkeer
Schrijven

We proberen zoveel mogelijk waar kan vakken in elkaar over te laten vloeien. Tijden zijn niet strak,
wanneer meer tijd voor het ene vak nodig is zullen we dat er zeker aan besteden.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Speellokaal
Gymlokaal
Hal boven ingericht als leer-Werkplein
Extra lokaal voor instructies, toetsen ed.
2 ruime buitenspeelpleinen
1 groot buitenspeelterrein met kunstgrasvoetbalveld, sloot/beek, speeltuin (natuurlijk spelen)
Extra faciliteiten zijn er ook in personele bezetting. Er is ruimte om met leerlingen met extra of speciale
behoeften extra te werken.
•
•
•
•
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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Onze school heeft een samenwerkingsverband met drie basisscholen en een organisatie voor
kinderopvang / peuterspeelzaal.
De leidinggevenden komen eens in de 6-8 weken bij elkaar voor overleg. De naam is 'IKC JUMP".
Vanuit de warme overdracht worden VVE-activiteiten wel voortgezet op onze school. Wij maken
daarvoor o.a. gebruik van "Praten met Pim", een methode die de kinderen kennen van de voorschool.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Binnen passend onderwijs wordt elke aanmelding van een leerling beoordeeld of de school datgene kan
bieden wat de leerling van de school vraagt. Hiervoor hebben we binnen ons samenwerkingsverband
een procedure die met de ouders wordt besproken, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn.
Het schoolondersteuningsplan (SOP) en het schoolbeleid zijn hiervoor het uitgangspunt.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

9

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

8

Rekenspecialist

8

Specialist hoogbegaafdheid
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken met PBS ( Positive Behavior Support ). Dit programma zet in op positieve benadering van
de leerlingen. Wij vullen dat aan met lessen uit Kwink. Dit is een online methode voor sociaal
emotioneel leren inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Op de website van de school www.desterrenborgh.nl staat hier meer over beschreven en vindt u ook
protocollen en beleidsdocumenten die met sociale veiligheid in zijn algemeen te maken hebben zoals:
. privacyreglement.
. privacyverklaring.
. beleidsplan sociale veiligheid.
. omgaan met internet en sociale media.
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. protocol bij grensoverschrijdend gedrag.
. protocol bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
In het voorjaar van 2019 is het tevredenheidsonderzoek van Venster PO uitgevoerd onder de leerlingen
van gr 6,7,8 en de ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. R. Bijen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
reinobijen@desterrenborgh.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. M. ter Heegde. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via maureenterheegde@desterrenborgh.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onze school vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Er is een actieve medezeggenschapsraad en
ouderraad die regelmatig met de schoolleiding informatie uitwisselt. De ouders zijn ook betrokken
geweest bij het fusieproces middels een speciale klankbordgroep. Samen hebben wij het
"onderwijshuis" een plekje gegeven in onze missie en visie.
In april 2018 is een tevredenheidsonderzoek via 'Venster P.O. ' uitgevoerd onder de ouders. Zie hiervoor
onder het tabblad 'waardering'.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
1) Gesprekken aan het begin van het schooljaar waarbij het kind aanwezig kan zijn, graag zelfs.
2) Rechtstreeks contact tussen ouder en leerkracht en kind bv. bij de rapportbespreking.
3) Telefonisch.
4) Digitaal via 'Social Schools' : een beveiligd en gesloten online portaal. Dit is tweezijdig dus ouders
kunnen ook reageren.
5) De website van de school: www.desterrenborgh.nl Hier worden ook de nieuwsbrieven op geplaatst.
6) Via sociale media zoals b.v. Facebook en Twitter.
7) Via schoolmail van de leerkracht.
8) In uiterste gevallen wordt een brief meegegeven.
De school hanteert beleid wat betreft plaatsen van beeldmateriaal op welk medium dan ook. Zonder
toestemming van de ouders zullen kinderen niet op foto of film te zien zijn. Bij plaatsing op sociale
media wordt erop gelet dat de leerlingen niet alleen op een foto staan.
Op de website van school zitten de foto's van gebeurtenissen zoals festiviteiten, schoolreizen, etc.
achter een code.
De privacywetgeving die middels de AVG op 25 mei 2018 is aangescherpt wordt door school en bestuur
gehanteerd.

Klachtenregeling
Het bestuur is aangesloten bij de LKC ( Landelijke KlachtenCommissie). Ouders kunnen hier terecht als
zij een klacht hebben. Ook kent ons bestuur een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar ouders en
medewerkers terecht kunnen bij een klacht. De school heeft een interne vertrouwenspersoon (mevr. M.
ter Heegde), een anti-pestcoördinator (mevr. R. Bijen) en een aandachtsfunctionaris (mevr. B.
Boelema) waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen.
De klachtenregeling is op bestuursniveau geregeld na afstemming met de MR en de GMR. Deze is
gepubliceerd op de website van de school.

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouders zijn betrokken via het officiële medezeggenschapsorgaan (MR). Daarnaast is er een actieve
groep ouders in de ouder geledingen raad (OGR).
Deze initieert en begeleidt activiteiten voor de leerlingen. U moet dan denken aan hulp bij de
organisatie van o.a. :
Kinderboekenweek,
Sinterklaas,
Kerst- Paas- en andere vieringen,
Spelletjesdag,
Sporttoernooien,
Praktisch verkeersexamen,
Excursies,
Inzamelen oud papier.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst-, Sinterklaas-, Paasviering

•

Songfestival

•

Spelletjesdag /excursies/ sporttoernooien etc.

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.
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De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld.
Het bedrag van €60,00 wordt verdeeld in twee bedragen: €20,00 is voor de OGR, zij bekostigen hier de
vieringen en activiteiten van onze school mee.
Het resterende bedrag van €40,00 is bestemd voor de schoolreizen. We hebben voor de schoolreizen
een spaarsysteem opgezet zodat de kosten voor ouders elk jaar nagenoeg gelijk blijven en we op deze
manier kunnen zorgen dat alle kinderen ook mee kunnen, ook met de meerdaagse, en duurdere
schoolreizen.
Ouders kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Enschede wanneer zij niet in staat zijn de
schoolreiskosten te betalen.

4.3

Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.
Via het bestuur zijn personeel en vrijwilligers w.a.a verzekerd.
Kinderen zijn WA-verzekerd middels de polis van hun ouders.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
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het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch voor schooltijd of z.s.m. na start schooltijd: 08.10u-08.50u. In uiterste gevallen via de mail
als telefonisch niet mogelijk is.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een verlofformulier verkrijgbaar bij school of via de website of via Social Schools (alleen via een
computer, niet in de app).

16

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De school neemt twee keer per jaar onafhankelijke toetsen af; in januari en in juni. Dit zijn meestal de
CITO toetsen en voor technisch lezen is dat de AVI. Deze toetsen worden geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem. De resultaten worden door de intern begeleider besproken met de
groepsleerkrachten. Op teamniveau worden de resultaten ook besproken. De directeur legt in het
jaarlijkse managementgesprek met het bestuur verantwoording af over de resultaten. De resultaten
worden met de ouders gedeeld via het rapport (op papier) en besproken op de rapportavonden.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De CITO-toets in het juiste perspectief: film of foto?
Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen.
Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de CITO-toets en de manier waarop wij
proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om
de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. Consent heeft samen
met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt Onderwijszorg
Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen. Hiermee
kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld brengen.
Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is. Vanaf
groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar
mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden.Er vinden vanaf dan regelmatig
“Driehoeksgesprekken” (leerling, ouders en school) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het
groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan
het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor
zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze (de film) duidelijk maken of we
werkelijk uit het kind halen wat er in zit. Daar willen wij (vanuit Consent) graag op aangesproken
worden. Met een eindtoets, (een momentopname) uitgedrukt in één cijfer doen we kinderen tekort en
meten we niet de toegevoegde waarde van de school.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Schoolscore

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

4,2%

vmbo-b

2,1%

vmbo-b / vmbo-k

18,8%

vmbo-k

4,2%

vmbo-(g)t

25,0%

vmbo-(g)t / havo

12,5%

havo

16,7%

havo / vwo

6,3%

vwo

10,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
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ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid en Verantwoordelijk

Respect

Plezier

Wij werken met PBS en vanuit de schoolwaarden: Plezier, Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.
Daaraan hebben we onze schoolafspraken en gedragsverwachtingen gekoppeld. Deze worden
regelmatig geoefend en herhaald zodat de kinderen precies weten wat er van ze verwacht wordt. Door
systematisch goed en gewenst gedrag te bekrachtigen creëren we een positief schoolklimaat, waarin
elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Daarnaast voorkomen we ernstig
probleemgedrag doordat we gedragsproblemen in een vroeg stadium signaleren en daarop direct
gepaste ondersteuning kunnen bieden.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De kernwaarden van de school zijn zichtbaar in de school en worden via gedragslessen jaarlijks
aangeleerd.
Er is een beloningssysteem en een registratiesysteem waar 'incidenten' worden genoteerd.
Een pbs-team bestaande uit directie en leerkrachten begeleidt dit proces.
Tijdens studiedagen en teamvergaderingen wordt de deskundigheid uitgebreid en het proces
geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.
Door deze aanpak wordt ongewenst en evt. "pest"gedrag teruggedrongen.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
De school werkt in groep 1 en 2 met de methode 'Onderbouwd" waarbij de talenten van de leerlingen
zoveel mogelijk worden benut. Vanaf groep drie wordt ook gewerkt met het EDI model: "Expliciete
Directe Instructie". Doel is om d.m.v. korte instructie uitleg te geven en daarna in drie groepen te
differentiëren. Op deze manier wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de verschillen tussen de leerlingen.
Twee keer per jaar worden onafhankelijke toetsen afgenomen om de kwaliteit te controleren. De intern
begeleider speelt hierbij een belangrijke rol in het monitoren van de resultaten en het begeleiden van
de leerkrachten.
Op bovenschools niveau worden de resultaten ook gemonitord en via gesprekken met de directeur
gevolgd.
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Professionalisering van de leerkrachten gebeurt via cursussen op bovenschools niveau. Daarnaast
kunnen de leerkrachten cursussen volgen om hun bekwaamheid te vergroten. Dit wordt vooraf
besproken in de voortgangsgesprekken tussen de directeur en de medewerkers.
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6

Schooltijden en opvang

Op de website www.desterrenborgh.nl kunt u veel meer informatie over de school vinden.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Leerlingen kunnen naar BSO evt. IKC Jump
Dinsdag: Leerlingen kunnen naar BSO evt. IKC Jump
Woensdag: Leerlingen kunnen naar BSO evt. IKC Jump
Donderdag: Leerlingen kunnen naar BSO evt. IKC Jump
Vrijdag: Leerlingen kunnen naar BSO evt. IKC Jump

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Alle groepen

Vakleerkracht op ma en wo.

Alle groepen krijgen les van de vakleerkracht gym. Dat is bijzonder omdat officieel vanaf groep 3 pas
gym gegeven wordt door de vakleerkracht. De groepen 1/2 hebben daarnaast spel- en beweeglessen
buiten of in het speel(gym)lokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen de 2e gymles in de gymzaal. Deze wordt
door een bevoegde leerkracht gegeven.

6.2

Opvang
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Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human Kind, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human Kind, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De drie basisscholen in de wijk hebben prima overleg met de organisatie voor kinderopvang Human
Kind. De leidinggevenden hebben zich verenigd in 'IKC JUMP' en komen elke 6-8 weken bij elkaar voor
overleg.
Aan de opvang van kinderen zitten voor ouders wel kosten aan verbonden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Goede Vrijdag, 2e Paasdag

02 april 2021

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

16 mei 2021

22 augustus 2021

Naast de reguliere vakanties zijn er ook nog studie(mid)dagen of -ochtenden. Deze worden via de
website van school, de nieuwsbrief en Social Schools bekend gemaakt.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

directeur

dagelijks

8.15u.- 15.00u.

intern begeleider

ma, wo,do

8.15u.- 15.00u.

De directeur en/of de intern begeleider zijn elke dag bereikbaar. Ouders kunnen altijd even een
afspraak maken voor een gesprek. Onze school heeft 2 schoolcontactpersonen die aangesproken
kunnen worden ivm met ongewenste intimiteiten. Zij kunnen klachten doorgeven aan de externe
vertrouwenspersoon. Aan school is ook een wijkcoach verbonden die ingeschakeld kan worden als er in
de opvoedkundige of schoolsituatie aanleiding toe is.
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