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Beste ouders,
Voor u ligt de informatiegids van Kindcentrum De Stern. U vindt
hierin veel praktische informatie over ons Kindcentrum, maar ook
achtergrondinformatie, onze visie over opvang en onze onderwijsdoelen.
Op Kindcentrum De Stern leren en spelen kinderen met hart hoofd
en handen. Binnen ons onderwijs en onze opvang is er ruimte voor
kunst, cultuur, natuur en beweging. De Stern staat voor natuurlijk
onderwijs en natuurlijke opvang. Het onderwijs en de opvang op
Kindcentrum De Stern is eigentijds waar ruimte is om eigen talenten van kinderen te ontwikkelen, waar ‘samen met anderen’ de basis
vormt en de kinderen van en met elkaar leren en spelen. Ontwikkelingsmateriaal en gedachtengoed uit het vernieuwend onderwijs
biedt onze kinderen de kans om zelf te ontdekken en te leren.
Natuurlijk Onderwijs heeft betrekking op het onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind, maar ook op de leerkracht die als leermeester en een coach fungeert, en zich bewust is
van zijn eigen ‘voorleef’functie. Ook binnen de opvangvang gelden
deze waarden.
Binnen het Kindcentrum volgen we het ritme van de seizoenen en
geeft de natuur invulling aan onze activiteiten en leerdoelen. Wij
volgen het ritme van de natuur en vieren de christelijke jaarfeesten.
Dit maakt kinderen bewust van het jaarverloop en draagt bij aan
verbondenheid.
De informatiegids wordt aan het begin van de schoolloopbaan van
uw kind aan u uitgedeeld. Bewaart u deze gids goed. Elk jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar een actuele bijlage. Daarin staat veel praktische informatie, onder andere over vakanties en
schooltijden.

Na de kerstvakantie 2019 opende De
Stern voor het eerst haar deuren. Onze
visie krijgt handen en voeten. Ieder
mens is van nature nieuwsgierig en
leergierig; een baby is verbaasd als
je tevoorschijn komt bij een spelletje
‘kiekeboe’ en vraagt zich af waar je
daarnet was. Dreumesen, peuters en
kleuters helpen ons graag en doen
onze handelingen van allerdag na. Alles
wat wij ‘voor’leven geeft aanleiding tot
imitatie; spelend leren ze hoe de wereld
werkt.
‘Zelf doen’ roept een tweejarige; het is
onze taak om voorwaarden te creëren
voor de kinderen om te leren, door te
doen en te oefenen tot het eigen is,
zodat de kinderen het zelf kunnen doen.
Samen met de leerlingen ontdekken
we waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Het leermateriaal vanuit het Montessori
onderwijs helpt ons daarbij. De verhalen
uit de vertelstof in de jaarlagen sluiten
aan bij de ontwikkelingsfase van
de kinderen en geven de kinderen
beeld. Het leerplan vanuit het Waldorf
onderwijs gebruiken wij hierbij als basis.
Zelfstandigheid en samen met anderen.
Groep en individu, ieder mens en ieder
kind kan groeien in een omgeving van
vertrouwen en liefde.
Welkom op Kindcentrum De Stern.
Sandra Nederlof
Directeur Kindcentrum

*In deze gids gebruiken wij het woord ‘ouders’ wanneer wij ‘ouders/
verzorgers’ bedoelen.
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Kindcentrum De Stern
in Park 16Hoven
Visie
Een kind dat aan het eind van groep 8
afscheid neemt van Kindcentrum De Stern,
neemt afscheid van een schoolperiode
waarin hij liefdevolle aandacht heeft
gekregen van alle teamleden en van de
leidsters van de buitenschoolse opvang.
Aan het eind van deze leeftijdsfase, is het
kind klaar om zijn weg te bewandelen in
het voortgezet onderwijs. We willen dat zij
zichzelf gewild en gezien voelen en dat ze
geleerd hebben op zichzelf te vertrouwen.
Kindcentrum De Stern draagt bij aan de
verbreding en verdieping van hun interesse
voor de maatschappij en de wereld.

Missie
Identiteit

Kindcentrum De Stern is een regulier
christelijk kindcentrum voor verniewend
onderwijs en opvang. Vernieuwend
onderwijs biedt onderwijs gericht op de
ontwikkelingsfase van het kind en spreekt
hart, hoofd en handen aan.
Het traditioneel vernieuwingsonderwijs
is de verzamelnaam voor vernieuwend
onderwijs dat is ontstaan aan het begin
van de 20e eeuw. De visies van Maria
Montessori, Helen Parkhurst, Rudolf Steiner,
Peter Petersen en Célestin Freinet werden
in het onderwijs toegepast. Scholen die
uit deze visies zijn voortgekomen zijn de
6
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montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en
Freinetscholen. Al deze concepten
namen afstand van het mechanische,
klassikale onderwijs en richtten zich op de
ontwikkelingsmogelijkheden
van
het
individuele kind. Dit is ook bij ons het
uitgangspunt. Op de Stern is leren natuurlijk
beleven.

Natuur

Kindcentrum De Stern voor natuurlijk
onderwijs en opvang is een school
waar het ritme van de seizoenen en de
wijsheid van de natuur invulling geven
aan de onderwijsthema’s. Wij volgen het
jaarritme van de natuur en vieren de
christelijke jaarfeesten. Dit maakt kinderen
bewust van het jaarverloop en draagt bij
aan verbondenheid met de natuur. We
onderhouden onze eigen schoolmoestuin,
bieden vakken als heemkunde en dierkunde.

Kindcentrum De Stern

Onderwijs in de 21e eeuw

Kindcentrum De Stern is een school van
deze tijd. Wij vinden onderwijs in media en
ICT dan ook belangrijk. Zo
belangrijk, dat ICT onderwijs bij De Stern tot
de kernvakken behoord. Kinderen
leren vanaf de middenbouw om te gaan
met verschillende computerprogramma’s
als Word en Prezi/ Powerpoint. Maar
ook veilig gebruik maken van internet
en blind leren typen behoren tot het
onderwijsprogramma. Deze vaardigheden
passen binnen de 21e vaardigheden naast;
kritisch denken, creatief denken, probleem
oplossen, sociale en culturele vaardigheden
en informatievaardigheden.

Pedagogiek binnen het onderwijs

We werken aan een sfeer op school van
rust, structuur en evenwicht waar ieder
kind, elke ouder en elk teamlid zich
veilig voelt. Duidelijkheid, realistische
verwachtingen, inlevingsvermogen, kennis
en geduld, zijn voor ons alle belangrijke
ingrediënten. De sfeer is niet autoritair maar
vanuit de autoriteit van de leerkrachten
is er ruimte voor het kind om te zijn wie
het is. We handelen vanuit respect voor
elkaar. We bieden de kinderen grenzen
met liefde en vertrouwen, we noemen dat
liefdevol begrenzen. Het is aan het kind
om daar gehoor aan te geven. Wanneer
een kind hier moeite mee heeft, gaan we
op onderzoek uit om de hulpvraag van
het kind te begrijpen en een antwoord te
vinden.

Gebouw en omgeving
Kindcentrum De Stern is een nieuwe
school in Park 16Hoven. In januari 2019
hebben we de deuren geopend van onze
tijdelijke huisvesting aan de Xerxesweg.
Deze locatie ligt vrij in het groen en heeft
een fijn schoolplein om te kunnen spelen,
onze eerste huisvestingsfase. Na deze
eerste huisvestingsfase verhuizen naar
huisvestingsfase 2. Deze locatie ligt iets
ten noorden van de
huidige plek, aan
de Woensdrechtstraat. Ook deze plek ligt
midden in het groen en is via een fietspad
verbonden met Park 16Hoven en goed
bereikbaar met de auto. Deze semi tijdelijke
fase is nodig om ruimte te maken om
de woonwijk Park 16Hoven verder te
ontwikkelen. We vestigen ons definitief
als de locatie binnen Park 16Hoven vrij is
om ons daar te vestigen. De definitieve
vestigingslocatie van Kindcentrum De Stern
zal op loopafstand zijn van de tweede fase
en een plek vinden in de wijk Park 16Hoven.
Het Kindcentrum is blij met de natuurlijke
omgeving en draagt graag zorg, dat
betekent dat we geen afval laten slingeren,
zorg hebben voor het schoolplein en voor
de natuur en onze moestuin.
7
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Basisonderwijs
Kleuters
Vrij spel

Eén van de belangrijkste activiteiten om tot
ontwikkeling te komen voor een kleuter is
het vrije spel. Tijdens het spelen, binnen
en buiten, ontmoet het kind de wereld en
bouwt het aan zijn motoriek. De fantasie
krijgt vorm in het doen en ontwikkelt de
creativiteit van het kind. Dat wat er buiten
het kind gebeurt, krijgt in het spel een
plaats. Dat wat er innerlijk bij het kind groeit
wordt geoefend en geuit. In de kleuterklas
is er ruim de tijd om te spelen. Tijdens dit
spel oefent het kind vele vaardigheden: er
wordt geoefend met evenwicht, begrippen
als groot en klein, meer en minder, voor
en achter. Het ruimtelijk inzicht wordt
ontwikkeld. Tal van handelingen gaan
gepaard met rekeninzicht, er wordt gepast,
gemeten en geteld. Door te kruipen, te
klimmen en te springen oefent het kind zich
in allerlei bewegingen. Naast het spel wordt
het kind ook begeleid om de fijne motoriek
te ontwikkelen. Aan tafel gaan ze aan het
werk met papier, kleur, schaar en lijm. Ook
krijgen de kleuters kunstzinnige vorming
en gaan zij bijvoorbeeld aan het werk met
nat in nat schilderen. Natuurlijk komt ook
het sociale aspect ruim aan bod. Kinderen
ontmoeten elkaar, al naar gelang zij ouder
worden leren zij samenwerken, overleggen,
ruzietjes maken en weer op te lossen. De
taalontwikkeling wordt gestimuleerd door
liederen, kringspelen en alles wat er aan taal
in het dagelijks leven gebruikt wordt.
8
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Ritme van de dag en het jaar

De dagen in de kleuterklas verlopen
voorspelbaar en geordend. De kleuters
hebben hun eigen ritme en volgorde
van activiteiten. Door herhaling en het
opbouwen van goede gewoontes weten
de kinderen waar ze aan toe zijn, hierdoor
voelen zij zich veilig en geborgen in de
groep.
Het dagritme brengt afwisseling in
gezamenlijk en vrije activiteiten, in
beweging en rust. Er zijn momenten waarop
het kind gericht is op de juf en er zijn
momenten waarop het kind zelfbepalend
bezig mag zijn. Er zijn momenten dat er
in de kring wordt gezeten, aan tafel wordt
gewerkt of vrij door de klas kan worden
gelopen. In de week heeft iedere dag zijn
eigen ‘thema’ door steeds terugkerende
activiteiten, maandag schilderen, dinsdag
brood bakken etc.
Het jaarritme met de seizoenen en de
jaarfeesten loopt als een rode draad door
ons onderwijs. Ook dit ritme draagt bij aan
de mate van voorspelbaarheid in het leven
van de kleuter en maakt dat zij zich veilig
voelen in de groep en op school.

Natuurlijke rijke materialen

Het kind kan zijn eigen wereld scheppen met
spelmateriaal, waarmee de fantasie wordt
aangesproken. Het aanbod van natuurlijk
materiaal geeft het kind de zintuiglijke
ervaring die voor zijn ontwikkeling nodig
is. De klasinrichting is rustig en vredig door
het neutrale kleurgebruik. Kleur zit hem
in het lesprogramma. Kleur geven onze
kinderen met hun creatieve werkjes. In
de klas vindt u een seizoenstafel, waarop

Kindcentrum De Stern

alles wat er buiten in de natuur plaatsvindt
en de seizoenfeesten die we vieren in
het klein binnen te zien zijn. De kinderen
kunnen kijken en luisteren naar de verhalen
uit prentenboeken en platen die passen
bij het moment van het jaar. Met liederen,
toneel en kringspelen krijgt ieder seizoen of
jaarfeest zijn eigen stemming.
In de klas zijn verschillende hoeken. Er kan
gebouwd worden met houten blokken,
veilingkisten en planken, treinrails en Kapla.
Er is een gezellig ingericht hoekje met
poppen en serviesjes. Er zijn rekken, planken
kisten en lappen om hutten mee te bouwen.
Er zijn puzzels van verschillende niveaus,
gezelschapsspelletjes, en materialen om
mee te knutselen, schilderen en kleien.

Het ritme van de dag in de praktijk

De dag in de kleuterklas is ingedeeld
volgens een vast patroon. Nadat de ouders

afscheid hebben genomen, begint de dag
in de kring en daarna volgt het vrije spel.
Het vrije spel neemt een belangrijke plaats
in gedurende de ochtend. Een uur en een
kwartier lang wordt er gespeeld. Hierna
komt de groep samen om fruit te eten en
wat te drinken. Omdat dit iedere dag op
dezelfde wijze gebeurt, hoeft de juf geen
uitleg te geven, maar weten de kinderen
wat er van hen verwacht wordt.
Na het fruitmoment is het tijd voor een
moment spelend leren en buiten spelen. Na
het buiten ‘vrij’ spelen, mogen de kinderen
hun jasjes aanhouden en blijven zij in
de natuur om er wat te leren. Dit kan een
wandeling zijn, maar ook het onderhouden
van de moestuin hoort hierbij.
Na al die tijd in de buitenlucht hebben
de kinderen vaak trek en samen wordt er
binnen in rust gegeten. Na de lunch wordt
er iedere dag een activiteit aan tafel gedaan.
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De ene keer schilderen, de andere keer
tekenen. De kinderen bakken één dag in
de week zelf broodjes en er worden kleine,
mooie werkjes met bijenwas (klei) gemaakt.
De dag wordt afgesloten in de kring, de juf
verteld een verhaal dat een aantal dagen
herhaald wordt.

Groep 3
Bij de belevingswereld van het kind in
groep 3 passen bij uitstek de rijke beelden
uit de sprookjes van Grimm. Menselijke,
sociale en geestelijke waarheden worden
daarin op een uiterst concrete, beeldende
manier gebracht. Goed en kwaad, heksen
en prinsen, het loopt altijd goed af.

10
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In twee taalperiodes worden de letters
aangeleerd. Bij het schrijven gaat de
leerkracht uit van letterbeelden die
voortkomen uit de vertelstof. Zo ontstaat
bijvoorbeeld de koningsletter ‘K’. Het
schrijven is nauw verbonden met het
spreken en luisteren, spraakoefeningen,
kinderversjes en toneelspel ondersteunen
dit.
De
motorische
vaardigheden,
nodig om te kunnen schrijven, worden
gestimuleerd door het vormtekenen. Voor
de kerstvakantie zijn alle letters en klanken
aangeboden en kunnen de kinderen lezen.
De letters worden tot de kerstvakantie in
blokschrift aangeleerd omdat deze linken
aan de leesletters. Als de letters en klanken
zijn aangeleerd, wordt na de kerstvakantie
ook het schoonschrift aangeleerd.

Kindcentrum De Stern

Bij het leren lezen en schrijven wordt
gebruik gemaakt van de methode ‘Zo Leren
Kinderen Lezen en Spellen’ van J. Schraven.
Deze methode sluit uitstekend aan bij
de wijze waarop wij het taalonderwijs
aanbieden. Na de kerst gaan we naast
de voorgenoemde methode, de TaalKast
TaalDoen! van AVE-ik gebruiken. Deze
methode komt uit het Montessori onderwijs
en geeft de kinderen de mogelijkheid om
zelfstandig en gedifferentieerd naar het
eigen niveau te werken.

de natuur, de seizoenen, planten en dieren.
Het gaat hierbij om de beleving van de
directe leefomgeving van de kinderen.

Rekenen

Taal

In de rekenperiodes leren de kinderen
rekenen vanuit begrip en door te doen, te
ontdekken en vervolgens te automatiseren.
Er wordt geteld, verdeeld en geordend
met kastanjes, kralen en ballen, met
handen en voeten, klappen en stampen.
De getallenwereld tot de 100 wordt
vanuit het bewegen, met materiaal en
op de getallenlijn ondersteund. Bij het
aanleren van rekenen met getallen gaan
we uit van het geheel, om van daaruit naar
de delen te kijken. Een getal kun je op
verschillende manieren verdelen, er zijn
meer goede oplossingen: 12 = 6 + 6 of 7
+ 5 of 3 x 4 of... Vanuit deze verschillende
manieren van verdelen, leren de kinderen
de hoofdbewerkingen optellen, aftrekken,
verdubbelen, verdelen en splitsen kennen.

Heemkunde

Heemkunde wordt in twee periodes
gegeven. Heemkunde legt de basis voor
de latere aardrijkskunde, biologie en
natuurkunde. In groep 3 is heemkunde
erop gericht belangstelling te wekken voor

Groep 4
Fabels en legenden zijn de rijke bronnen
van de vertelstof voor groep 4. Fabels gaan
over dieren die een menselijke eigenschap
uitdrukken: de sluwe vos, de wijze uil, de
driftige stier, de koppige ezel, de trotse
haan, de trouwe hond, het goedige schaap.

Met behulp van gedichtjes, ritmische
oefeningen, reciteren en toneelspel worden
het spreken ontwikkeld. Het leren schrijven
sluit aan op wat de kinderen gehoord en
zelf gesproken of gereciteerd hebben.
Bij het schoonschrift is er veel aandacht
voor het vormgeven van de letters en de
verbindingen daartussen. De hoofdletter
en de punt worden met de introductie van
de zin aangeleerd en ook juist gebruik van
interpunctie komt aan bod. Het technisch
lezen wordt zowel zelfstandig als in groepjes
geoefend, daarbij wordt voortgebouwd op
hetgeen in de groep 3 is gestart.

Rekenen

De kinderen leren zich vrij te bewegen
met de getallen, door middel van de vier
hoofdbewerkingen. Ook worden de tafels
van 1 t/m 5 ontdekt door eerst rijen te
maken. Getallen tot 100 worden verdeeld en
verhaalsommen worden geïntroduceerd. In
groep 4 wordt ook gestart met het oefenen
van klokkijken en tijd.
11
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Heemkunde

Twee periodes heemkunde stimuleren
de kinderen tot een bewustere en
fantasievollere verbinding met de eigen
omgeving. De aandacht in groep 4 voor
planten, dieren en jaargetijden wordt
nu verder uitgebreid. De onderlinge
samenhang en eigen waarneming krijgen
nadruk.

Groep 5
Verhalen uit het Oude Testament
vormen de vertelstof voor groep 5. De
ontwikkelingsgeschiedenis van het joodse
volk weerspiegelt thema’s die bij de leerling
in groep 5 innerlijk leven. Het gezins- en
familieleven leert de kinderen denken
in een grotere wereld met ingewikkelde
vraagstukken.
In groep 5 is de leerling nog volger, die
soms morrend en overtredend de grenzen
wil verkennen.

Taal

In de taalperiodes wordt er druk geoefend
met spelling en lezen. Vraagteken,
uitroepteken en komma komen aan
bod. Ook wordt eenvoudige grammatica
behandeld,
zoals
de
zelfstandige
naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden
en de werkwoorden. De vulpen doet
zijn intrede, vaak in een periode die de
geschiedenis van het schrift behandelt.
De kinderen oefenen het schrijven van
verhaaltjes, aansluitend op bijvoorbeeld de
vertelstof. Het technisch lezen wordt zowel
zelfstandig als in groepjes geoefend.
12
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Rekenen

In de rekenperiodes gaat het vooral om
het goed oefenen en het automatiseren
van het rekenen onder de 1000. Om zicht
te krijgen op eenheden, tientallen en
honderdtallen, wordt Montessori materiaal
gebruikt. Ook worden de tafels van 1
t/m 10 beheerst. Tevens komen de wat
moeilijker rekensommen uit het dagelijkse
leven aan bod, zoals rekenen met geld in
winkels en meten. Het eerste meten gaat
uit van de menselijke maat, de duim, el en
voet. De kinderen maken kennis met het
positiestelsel dat gebruikt wordt voor het
cijferend optellen en aftrekken.

Heemkunde

De twee heemkundeperiodes kunnen de
voeding, kleding en huizen van de mens en
de daarmee verband houdende ambachten
behandelen, soms in de vorm van een
boerderijperiode. Een educatief uitstapje
naar de boerderij past hierbij. Daar wordt
onder leiding van de boer en de boerin
kennis gemaakt met het leven en werken
op de boerderij. De kinderen ervaren de
seizoenen, de grond wordt bewerkt, er
wordt gezaaid en geoogst en de dieren
worden verzorgd.
In de huizenbouwperiode wordt de
ontwikkeling van het huis, van hut tot
moderne woning, met tekenen en bouwen
ontdekt.

Groep 6
De vertelstof in groep 6 heeft betrekking
op de oud-Germaanse mythologie, de
Edda voornamelijk. Deze spirituele en vaak
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humoristische verhalen beelden uit, wat
destijds met de mensheid is gebeurd en
hoe zij hun werkelijkheid in beelden vinden.

Taal

In de taalperiodes worden spraakoefeningen
gebruikt voor een juiste uitspraak en om goed
te leren vertellen. Er worden eenvoudige
spreekbeurten gehouden in de taal/
dierkunde periode en mondeling verslag
gedaan van gelezen boeken. Bij opstellen
ligt de nadruk op het verzorgd schrijven wat
vorm en inhoud betreft en op de verschillen
in verhaaltrant. Er wordt in groep 6 een
begin gemaakt met de bladindeling en
het schrijven van brieven. Ook wordt
een aanzet gegeven om bewust te leren
omgaan met grammaticale regels, zoals
verkleinwoorden en meervoudsvormen
met -en, -s, -’s. In de grammatica worden
werkwoorden vervoegd in de (onvoltooid)
tegenwoordige en verleden tijd. De
kinderen leren woordsoorten benoemen;

naast
het
zelfstandig
naamwoord,
bijvoeglijk naamwoord en werkwoord
ook het lidwoord, voorzetsel, voegwoord,
bijwoord (behorende bij werkwoord),
telwoord en voornaamwoord. De trappen
van vergelijking worden behandeld en er
wordt kennisgemaakt met spreekwoorden.
Begrijpend lezen bevordert de sociale
vaardigheid. De kinderen lezen gezamenlijk
en later individueel teksten, waarover ze
vragen beantwoorden.

Rekenen

In de rekenperiodes wordt het hoofdrekenen
uitgebreid en worden het cijferend
vermenigvuldigen en de staartdelingen
aangeleerd. Nieuw zijn de breuken; van
delen naar geheel (vereenvoudigen) en
van geheel naar delen. De breuken worden
opgeteld, afgetrokken en gelijknamig
gemaakt. Dit gebeurt nog vrij concreet.
Nieuw is ook het schattend rekenen. Er
worden redactiesommen geoefend.

Aardrijkskunde, plant- en dierkunde,
geschiedenis

De heemkunde gaat nu over in aardrijkskunde, plant- en dierkunde en geschiedenis. Met aardrijkskunde komt het ingrijpen
van de mens in de natuurlijke omgeving
aan bod, zoals dijkenbouw, ontginning en
inpoldering. Ook de verdere omgeving
wordt verkend. Met kaarttekenen, oriëntatie aan de windrichtingen en de topografie
van Nederland wordt begonnen. In deze
periode is eventueel plaats voor de elementaire verkeersregels.
Aan de mens- en dierkundeperiode gaat
een globale behandeling van de menselijke
13
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gestalte vooraf. De dieren worden in relatie
daarmee behandeld, in hun kenmerkende
eenzijdigheden.
De geschiedenisperiode wordt gebracht in
samenhang met de aardrijkskunde en heeft
vooral op de eigen woonomgeving betrekking. Het ontstaan van Nederland wordt behandeld en belangrijke gebeurtenissen in
de Nederlandse geschiedenis worden eruit
gelicht om de kinderen hiermee echt verbinding te laten krijgen.

Groep 7
In groep 7 vormt de mythologie van de
Grieken de vertelstof. Een groot aantal verhalen daarvan behoort tot ons cultuurgoed.
Zij vertellen de lotgevallen van sterfelijke en
onsterfelijke wezens, goden en godinnen
en mensen. De leerling in groep 7 ontwikkelt het genuanceerdere denken, de Griekse mythologieën helpen hen in deze levensfase dit verder te ontwikkelen.

Taal

In de taalperiodes wordt veel geoefend: dictee, interpunctie, het afbreken van lettergrepen aan het einde van de regel, uitgangen
van de werkwoordsvormen, stijl, spreekbeurten, handschrift. Het aantal tijden van
de werkwoordsvervoeging wordt uitgebreid tot zes. Er wordt eenvoudig redekundig ontleed: onderwerp, gezegde, lijdend
voorwerp. De bedrijvende en lijdende vorm
en de directe en indirecte rede worden behandeld. Zakenbrieven worden opgesteld,
vorm en inhoud krijgen hierin de aandacht.
Van de gelezen boeken worden leesversla14
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gen gemaakt of er wordt een mondeling
verslag gegeven. Ook is er weer begrijpend
lezen. In het spelen van een toneelstuk spelen de spraak en de taal een belangrijke rol.

Rekenen

In de rekenperiodes wordt het hoofdrekenen voortgezet met hele getallen, breuken,
kommagetallen en handig rekenen. De
breuken worden uitgebreid met tiendelige
breuken en getallen achter de komma. Ook
het rekenen met geld wordt bij de kommagetallen betrokken, het cijferen wordt
geoefend met grote getallen en het wegen
en meten worden naar aanleiding van praktijksituaties vraagstukken opgegeven, die
individueel, klassikaal of in groepjes worden opgelost. Uiteindelijk komen de kinderen terecht bij het metrieke stelsel.

Aardrijkskunde

In de aardrijkskundeperiodes wordt Nederland behandeld, vaak gericht op de waterhuishouding, die natuurlijk zo kenmerkend
is voor ons land. Het ontstaan van handel,
verkeer en bedrijvigheid in de naaste omgeving wordt behandeld. De industriële
revolutie haakt hierbij aan. Ook wordt de
economische afhankelijkheid van landen
onderling besproken, bijvoorbeeld aan de
hand van producten van de ontbijttafel.
Het kaarttekenen krijgt meer detail en differentiatie, bijvoorbeeld in natuurkundige,
topografische en economische kaarten. De
topografie van Europa wordt geleerd.
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Geschiedenis

In de geschiedenisperiodes staan de oude
beschavingen en de Grieken centraal. In de
eerste periode worden de culturen van het
Oude India, Perzië, Mesopotamië en Egypte
behandeld. De kinderen maken kennis met
de oorsprong van landbouw en veeteelt en
de mens en zijn religie. De tweede periode
gaat over de Griekse cultuur. Er wordt thematisch gesproken over onderwerpen zoals democratie, tempels, theaters, filosofen
en alfabet. Steeds wordt getracht deze onderwerpen voor de kinderen beleefbaar te

maken door middel van situaties uitspelen,
boetseren, tekenen, schilderen.

Plantkunde

In de plantkundeperiodes krijgt de klas een
overzicht van het plantenrijk, gericht op de
samenhang en totaliteit met de omgeving
en de karakteristieken van de afzonderlijke
planten. Voortplanting in het planten- en
dierenrijk wordt besproken en aan de hand
daarvan komt ook de menselijke voortplanting aan bod.
15
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Groep 8
Geschiedkundige verhalen uit de Romeinse
tijd en de daarop volgende Middeleeuwen,
tot en met de kruistochten, vormen de
vertelstof voor groep 8. Zij sluiten aan bij de
belevingswereld van de 11 à 12 jarige. Het
zelfbewuste individu stond immers in Rome
op de voorgrond. Aan de afbakening van de
rechten van de ene persoon ten opzichte
van de andere, werd toen voor het eerst veel
aandacht besteed. Het ‘elk het zijne’ was en
is nog steeds een belangrijk beginsel. De tot
de verbeelding sprekende Middeleeuwen
volgen op de Romeinse tijd. De opkomst
van vorstendommen en vrije steden met
burgers en ambachtslieden wordt een feit.
Kenmerkend is ook de sterke religieuze en
gevoelsmatige verinnerlijking. Zoals in een
kathedraal, is de binnenwereld verrassend
kleurrijk.

Taal

De drie taalperiodes richten zich onder
meer op het grammaticaal onderscheiden
van woordsoorten, zich helder uitdrukken
op schrift in verschillende stijlen, ook in
briefvorm, en het discussiëren en luisteren
als sociale vaardigheid. Er wordt uitgebreid
taalkundig en redekundig ontleed. Ook
komen de leenwoorden aan de orde. Groep
8 voert ter afsluiting een toneelstuk of
musical op.

Rekenen

In de periodes rekenen staan sommen
naar aanleiding van het praktische leven
centraal. Breuken en procenten worden
16
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praktisch toepasbaar gemaakt aan de
hand van geld en bankzaken. Nieuw zijn
de verhoudingstabellen en het rekenen
met formules als inleiding op de algebra.
In de meetkunde worden de figuren, bij
het vormtekenen uit de hand getekend, nu
geconstrueerd. Al doende leren de kinderen
de voornaamste eigenschappen ontdekken
van cirkels, drie- en veelhoeken.

Geschiedenis

In de geschiedenisperiodes wordt vooral de
vertelstof gebracht; de Romeinse cultuur en
de karakteristieken van de Middeleeuwen
met hun invloed tot in deze tijd. Verder is
er aandacht voor de opkomst van de islam
en de confrontatie van christendom en
islam tijdens de kruistochten. Ook wordt
er in een periode aandacht besteed aan de
wereldoorlogen en de Holocaust.

Aardrijkskunde en Biologie

In de periodes aardrijkskunde en biologie
komen de gesteenten en mineralen
aan bod, zoals kalk en graniet in hun
karakteristieken. Ook wordt er een begin
gemaakt met atmosferische verschijnselen,
zoals we die terug zien in de klimaten en het
weer.

Natuurkunde

De periode natuurkunde begint bij de
dagelijks waarneembare verschijnselen.
Het zelf waarnemen en beschrijven van
verschijnselen met betrekking tot geluid,
licht, warmte, magnetisme en elektriciteit
zijn belangrijk.

Kindcentrum De Stern

Op De Stern
leren we met
hart, hoofd
en handen
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PeriodeOnderwijs, bloklessen en vaklessen
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen periode
onderwijs. In een periode van drie tot vier
weken staat er een vak centraal en wordt er
een thema uit dat vak verdiepend uitgewerkt,
vanuit verschillende vakdisciplines. Een
periode is opgebouwd uit elke ochtend een
blokles. Bloklessen duren 1 tot 1,5 uur. We
gaan intensief bezig met een onderwerp uit
de lesstof en dit onderwerp wordt vanuit
verschillende kanten aangevlogen. Zo’n
blok van verdieping biedt gelegenheid
om de geboden stof te verwerken. Tijdens
deze bloklessen differentiëren we op drie
niveaus, zodat alle leerlingen geïnspireerd
en geprikkeld worden.
Wat eigen is gemaakt, vindt zijn vervolg
na de blokles. Dan is het tijd om de stof
te oefenen en te automatiseren. Ook hier
blijven we differentiëren.
Na de blokles worden vakken als
handvaardigheid,
kunst,
schilderen,
tekenen, muziek, toneel en dans afgewisseld
met vakken zoals natuur, wereldoriëntatie,
mediawijsheid, wetenschap en techniek.
Die laatste vakken maken deel uit van
ontwerpend en onderzoekend leren.
Een vernieuwende manier van onderwijs,
die aan het eind van een periode leidt tot
het presenteren van de stof.

ICT
Het gebruik van ICT is niet meer weg te
denken uit de maatschappij. Wij willen dat
onze leerlingen voldoende beheersing van
18
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en op een verantwoorde en veilige manier
gebruik kunnen maken van ICT en hen
daarmee goede kansen geven voor hun
toekomst:
- De leerlingen leren werken met digitale
programma’s behorende bij de methode
- De leerlingen leren ICT basisvaaridgheden:
Office, Outlook, Prezi, blind typen
- De leerlingen leren computational
thinking: programmeren
- De leerlingen leren zelf werkstukken en
spreekbeurten te maken
- De leerlingen vertrouwd te maken met
internet en mediawijsheid bij te brengen.
Onze school willen wij daarbij continu
uitrusten met een goede en up-to-date ICT
infrastructuur.

Heterogene groepen
Binnen de start van onze school werken
we met heterogene groepen. Binnen de
heterogene groepen krijgen de kinderen
groepslessen en is er ruimte voor begeleid
en zelfstandig verwerken van de leerstof. De
jongsten leren van de oudsten, iedereen is
een keer de jongste en een keer de oudste,
samen leren samen werken, ieder op eigen
niveau. Door het materiaal en manier van
werken in een heterogene groep is er veel
ruimte voor differentie.
Het ontwikkelen van de samenwerkingsvaardigheden,
zelfredzaamheid
en
cognitieve vaardigheden worden in
positieve zin beinvloed wanneer jongere
en oudere kleuters van elkaar en met elkaar
kunnen leren.
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Groep 1, 2 en groep 3, 4 vormen samen
een groep, en groep 5, 6 en 7 vormen
samen een groep in het schooljaar 20192020. Tot de lunch hebben de midden- en
bovenbouwgroepen begeleid klassikaal
les van hun leerkracht. In de ochtend is
er tijd voor de blokles die deel uitmaakt
van een periode. Een periode staat altijd
in het teken van een of twee kern- en/of
zaakvakken, aansluitend aan de blokles
volgen oefenlessen waarin kernvakken aan
bod komen volgens een vast rooster. Na de
lunch komen de groepen samen en gaan
zij aan de slag tijdens de vaklessen met
wereldoriëntatie, creatieve, kunstzinnige en
bewegingsvakken.

Differentiatie
In een klas zitten heel wat verschillende
kinderen bij elkaar. Die verschillen kunnen
zich uiten in de vorm van niveau van het
kind, maar ook in leerstijl. Op beide vlakken
kan er gedifferentieerd worden. Er zijn
diverse manieren om te differentiëren:
- Differentiatie naar instructie. Bijvoorbeeld
extra instructie geven aan een leerling die
het nog niet, of juist wel begrijpt.
- Differentiatie naar leerstof. Sommige
leerlingen hoeven dan niet alle opgaven
te maken. De leerkracht selecteert
weloverwogen in de hoeveelheid leerstof.
- Differentiatie naar leerstijl. Hart, hoofd
en handen krijgen hier vorm. De vakken
worden vanuit verschillende disciplines
aangevlogen, waardoor het leren belevend
wordt gemaakt.
- Differentiatie naar tempo/tijd. De kinderen
werken in eigen tempo een taak af.

- Differentiatie naar extra zorg. Een kind
krijgt extra hulp van een leerkracht binnen
de groep;
- Differentiatie naar toetsing.

Huiswerk
Kinderen leren op school, maar naarmate
ze ouder worden willen we de kinderen
ook leren om thuis te oefenen, een taak
(af ) te maken of een toets voor te bereiden.
In de middenbouw krijgen de kinderen
niet structureel huiswerk mee naar huis.
In groep 3 en 4 is lezen erg belangrijk. Wij
adviseren ouders om elke dag 15 minuten
thuis te oefenen met lezen.
In groep 4 en 5 gaan de kinderen de tafels,
spelling en woordenschat oefenen. In groep
6, 7, 8 krijgen de kinderen vaker huiswerk
mee. In groep 7 en 8 wordt er wekelijks
huiswerk opgegeven. Voor deze kinderen
wordt het huiswerk uitgebreid tot elke
week.

Viering van de jaarfeesten
De natuur speelt een grote rol in het
schoolleven. Een moestuin, kleine dieren en
een groene (speel)omgeving zijn rond de
school terug te vinden. Ook de omgeving
met al haar natuurschoon wordt verkend.
In de klas staat een seizoenstafel en samen
met de kinderen worden de jaarfeesten
gevierd. Het jaar bij Basisschool De Stern is
een ritmisch levend geheel, waar wij deel
van uitmaken.. Het ritme van de natuur
maakt dat we het jaarverloop volgen aan de
hand van een bepaalde reeks feesten.
kind.
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Ze dragen universele waarden in zich en
komen elk jaar terug.
Het Michaelsfeest is het eerste feest in het
nieuwe schooljaar. We vieren samen de
oogst in de herfst en tegelijkertijd zien we
dat de natuur langzaam in pracht afneemt.
Het verstilt en sterft af. Maar juist dan
moeten we opzoek naar onze kracht, en
Michael kan ons daarbij helpen. Daarom
is het ook een feest van moed waar de
legende van Sint Joris die de draak verslaat
het hoofdthema is. We moeten de moeilijke
dingen niet uit de weg gaan, maar juist
tegemoet treden, verslaan. Wie niet bang is,
kan ook niet dapper zijn!
Met het donkerder worden van de dagen
vieren wij op school Sint Maarten. Martinus
was een Romeinse soldaat en hoog te paard
zag hij een bedelaar zitten. Toen hij zag
dat de bedaar het koud had, sneed hij zijn
mantel in tweeën en gaf de helft aan de
bedelaar. Zo gaf hij gehoor aan het gebod
van Christus om je naaste lief te hebben als
jezelf, maar niet ten koste van zichzelf. Sint
Maarten is een lichtjesfeest voor kinderen.
De lichtjes branden in het donker, in een
knol die onder de aarde groeit. Ergens diep
in ons schijnt het vermogen om liefde te
geven als een verborgen lichtje. Het moet
beschermd worden tegen wind en regen,
zodat het voor anderen kan stralen.
Wanneer de bomen en struiken bijna
allemaal kaal zijn, is de donkerste tijd van
het jaar aangebroken. Advent omvat de vier
zondagen voor Kerst, ter voorbereiding op
het kerstfeest. Advent komt van het Latijnse

woord adventus en betekent komst. De
komst van het Licht met Kerstmis. Na de
eerste Adventszondag leven de kinderen
toe naar Kerstmis. Dit toeleven wordt in de
klas zichtbaar gemaakt met behulp van de
adventskrans en met de seizoenstafel. Na
elke adventszondag brand er een kaarsje
meer in de adventskrans.
In de adventstijd valt het Sint Nicolaasfeest
dat op school en in de klas intensief wordt
gevierd. Volgens oude geschriften leefde
er in de 4e eeuw na Chr. een eenvoudige
monnik in Myra (Turkije). Zijn naam was
Nicolaas. Hij deelde met mensen die het
nodig hadden en hielp armen en zieken. Hij
stierf op 6 december en werd gevierd met
het uitdelen van voedsel en geschenken.
Het Sint Nicolaasfeest zoals wij dat
tegenwoordig vieren is daarop gebaseerd.
In de natuur ziet alles er kaal en doods uit,
er is weinig leven te zien. Op 21 december
begint de winter met de winterzonnewende:
de langste nacht en de kortste dag. Vanaf
nu worden de dagen langzaamaan weer
langer. In de week voor de kerstvakantie
vieren we op school het Kerstfeest. In de
adventskrans branden alle kaarsjes en op
school wordt het kerstspel opgevoerd.
Het is winter. Het wordt elke dag een beetje
lichter, maar de lente is nog ver weg. Op 6
januari vieren we het Driekoningenfeest.
Het verhaal vertelt dat drie koningen, drie
wijzen uit het Oosten, op 24 december een
bijzondere ster aan de hemel zagen staan.
De ster vertelde ze dat er een koning was
geboren. De koningen gingen op reis om
21

•

basisonderwijs

•

buitenschoolse opvang

hem eer te bewijzen en de ster wees hen
de weg. Op 6 januari kwamen ze aan bij
de stal waar Jezus was geboren en gaven
hem wierook, goud en mirre. In de klas
worden passende liedjes gezongen en het
driekoningenspel wordt door de kinderen
in de klas gespeeld. Na het feest van de drie
koningen neemt koning Winter plaats op
zijn troon.
Het aantal uren zonlicht neemt steeds
verder toe en de zon wint aan kracht. De
eerste sneeuwklokjes en krokusjes zijn te
zien. Maar het is nog steeds winter. Op 2
februari, 40 dagen na kerstmis, vieren we
het Lichtfeest. Hiermee wordt de periode
van de lichtfeesten afgesloten en wordt
het steeds sterker wordende daglicht
verwelkomd.
Het is bijna lente. Het zonnetje wint aan
kracht. De natuur ontwaakt. Tulpen,
hyacinten en het speenkruid bloeien,
bomen en struiken lopen uit. De trekvogels
keren terug van hun lange reis. Lammetjes
worden geboren en de vogels maken een
nestje. Een week voor Pasen vieren we
Palmpasen. Oorspronkelijk was Palmpasen
een oud vruchtbaarheidsfeest. Later werd
het ook een Christelijk feest. Palmpasen is
de dag waarop Jezus, de lang verwachte
koning, aankwam in Jeruzalem.
Daarna worden de dagen langer en de
nachten korter. Op de eerste zondag na de
eerste volle maan, vieren we Pasen. Omdat
deze dag is gerelateerd aan de stand van
de maan valt Pasen valt ieder jaar op een
andere datum; tussen 22 maart en 25
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april. In de Christelijke traditie is Pasen het
feest van de wederopstanding van Jezus.
De naam Pasen is afgeleid van ‘Passah’
en het Hebreeuwse woord ‘Possechím’.
Het betekent huppelen en dansen van
blijdschap. Blijdschap omdat de zon de
winter en de duisternis heeft overwonnen.
Vijftig dagen na Pasen vieren we het
Pinksterfeest. In voorchristelijke tijden
was Pinksteren een feest van de huwbare
mannen en vrouwen. Het mooiste meisje
werd tot pinksterbruid gekozen en er werd
gedanst en gezongen. Later is ook dit
feest een Christelijk feest geworden. In de
bijbel staat beschreven hoe met Pinksteren
de Heilige Geest over de apostelen
neerdaalde. Daarna spraken en verstonden
de apostelen de taal van álle rassen en
volken. De duif, teken van vrede, hoop en
toekomst, staat symbool voor de Heilige
Geest. In de kleuterklas vieren de kinderen
met Pinksteren het bloeien van de natuur.
Ze zingen en dansen rond de meiboom
op het kleuterplein. Iedereen is in het wit
gekleed. De kinderen dragen een krans
met zelfgemaakte papieren bloemen. De
oudste kleuters mogen de pinksterbruid en
pinksterbruidegom zijn.
De lente gaat over in de zomer. De eerste
vruchten zijn al te zien. De natuur is op zijn
mooist. De zon en de natuur nodigen ons
uit om naar buiten te gaan. De dagen zijn
lang en licht. De zon bereikt haar hoogste
punt. Op 21 juni is de dag het langst en de
nacht het kortst: de zomerzonnewende. Dit
is het begin van de zomer.
Op 24 juni, de geboortedag van Johannes
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de Doper, wordt het feest van Sint Jan
gevierd. Op school wordt met dit feest de
langste dag en de komst van de zomer
gevierd.
Met Sint Jan versiert iedereen zich met het
moois dat de natuur ons schenkt. Er worden
bloemenkransen voor of door de kinderen
gemaakt van gras en vers geplukte bloemen.
Hoogtepunt is het Sint Jan’s vuur, waar we
broodjes bakken en treden we met lef een
nieuwe toekomst tegemoet na de zomer.
Het gebruik om over het St. Jansvuur te
springen stamt nog uit voorchristelijke
tijden. Het vuur zou reinigend werken en
de boze geesten verjagen. Over het vuur
springen zou geluk en gezondheid brengen
en het staat symbool voor de hoogste
zonnestand in het jaar.

Pedagogiek in de klas
We werken aan een sfeer op school van
rust, structuur en een voorbereide en
verzorgde werkomgeving waar ieder kind,
elke ouder en elk teamlid zich veilig voelt.
De teamleden gebruiken een rustige stem
en zijn een voorbeeldfunctie voor het kind
zoals wij dat ook van kinderen verwachten.
De sfeer is niet autoritair maar vanuit de
autoriteit van de leerkrachten is er ruimte
voor het kind om te zijn wie het is. We
handelen vanuit respect voor elkaar.
We bieden de kinderen grenzen met liefde
en vertrouwen het kind om daar gehoor
aan te geven. Wanneer een kind hier moeite
mee heeft, gaan we op onderzoek uit om de
hulpvraag van het kind te begrijpen en daar
een antwoord op te vinden.
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Zorg voor de kinderen
Kenmerkend voor het onderwijs op de
Stern is het gedifferentieerde en klassikale
onderwijs dat aansluit op de leeftijdsfase
van het kind.
Aan het kennis- of cognitieve niveau
wordt vaak veel waarde gehecht. Het is
gemakkelijk te meten en in getallen uit te
drukken. Op de Stern doen wij dit door de
toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.
Daarnaast worden ook andere aspecten van
de kinderen bekeken. Het cognitieve niveau
is niet als enige bepalend voor succes in
het vervolgonderwijs of het verwerven
van een waardevolle maatschappelijke rol.
Stabiliteit, sociaal-emotionele vermogens
en doorzettingsvermogen zijn daarvoor ten
minste zo belangrijk.
Met de slagzin ‘het kind aanspreken
naar hoofd, hart en handen’, willen we
het evenwicht tussen al deze factoren
benadrukken.

Pedagogische vergadering
De zorg voor de kinderen begint bij de
leerkracht in de klas, maar vindt een
natuurlijk vervolg in de pedagogische
vergadering die door het jaar heen
plaatsvindt. Daarin staan klassen- en
kindbesprekingen centraal. Tijdens de
kindbesprekingen worden de kinderen die
onze extra zorg of aandacht nodig hebben
besproken.
In de kindbespreking staat het kind centraal
en dan vooral de vraag: hoe helpen wij het
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verder? Na de kindbespreking worden de
ouders over het resultaat geïnformeerd.
Indien er een speciale aanpak nodig is,
wordt er een handelingsplan gemaakt
en met de ouders besproken. Indien de
problemen niet door de leerkracht kunnen
worden opgelost, wordt er gekeken naar
een oplossing op maat. Hierover meer in
het hoofdstuk over ‘extra zorg’.
Het leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van onze leerlingen
zo goed mogelijk te volgen hebben we een
leerlingvolgsysteem. In de kleuterklassen
wordt een kleutervolgsysteem gebruikt
dat
bestaat
uit
observatielijsten
voor de ontwikkeling van de taal- en
rekenvoorwaarden en de motorische en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast
gebruiken we vanaf groep 3 de toetsen
van het Cito leerlingvolgsysteem om de
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen
te volgen. De leerlingen maken tweemaal
per jaar een taal- en een rekentoets. Alle
toetsen zijn landelijk genormeerd en
geven een goed beeld van de cognitieve
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ontwikkeling van de leerling.
De toetsen van het leerlingvolgsysteem
gebruiken we ook om ons onderwijs te
evalueren; de toetsuitslagen geven namelijk
ook informatie over het onderwijsaanbod.
De toetsresultaten van iedere klas worden
na iedere toetsperiode besproken.

Rapport en getuigschrift
Ouder-vertelgesprekken
Het ouder-vertelgesprek is een contactmoment tussen u en de leerkracht. In dit
gesprek staat uw kind centraal en luisteren
wij graag naar alles wat u met ons wilt delen
over uw kind. Het gesprek vindt plaats bij de
start van het schooljaar, uw inbreng is voor
ons van grote waarde.

Rapport

Drie keer per jaar ontvangt u als ouder
van en over de leerling een rapport om
de voortgang van zowel de cognitieve
als sociaal-emotionele en pragmatische
vaardigheden uit te drukken. In het
rapport zult u een overzicht aantreffen
van de voortgang binnen de lessen die de
leerlingen hebben gekregen in de groep en
een overzicht van de voortgang ten aan zien
van de gemiddelde prestatie van kinderen
die in Nederland onderwijs volgen (cito).
Voordat het rapport wordt meegegeven
naar huis, kijkt de leerkracht samen met
zijn of haar leerling terug naar de afgelopen
periode, met de ouders worden de terugblik
in een 10-min gesprek besproken. Mocht
u naar aanleiding hiervan meer vragen
hebben en verder willen praten, verzoekt

de leerkracht u een afspraak te maken voor
een vervolggesprek. Het rapport wordt
meegegeven aan de leerling naar huis. Het
rapport geeft een mooi overzicht van alle
leermomenten op De Stern.

Getuigschrift

Bij het laatste rapport ontvangt de leerling,
naast het rapport, ook een getuigschrift.
Het getuigschrift geeft aan het eind van het
schooljaar een duidelijk beschreven beeld
over de schoolontwikkeling van de leerling
van het afgelopen jaar (de terugblik) en
een positief gestelde verwachting voor het
volgend schooljaar (de vooruitblik).

Rol van de intern begeleider
Als een leerkracht hulpvragen heeft
ten aanzien van een kind, dan zal hij dit
kind in de pedagogische vergadering
bespreken. Samen denken we na over de
mogelijke extra zorg. Mocht deze hulp niet
voldoende zijn of moet er duidelijk hulp
van buitenaf gezocht worden, dan wordt de
intern begeleider ingeschakeld. De intern
begeleider heeft contacten met externe
instanties en ondersteunt de leerkracht bij
het opstellen van een handelingsplan en een
ontwikkelingspersectiefplan (OPP). De intern
begeleider coördineert dus alle hulpvragen
en werkt nauw samen met de remedial
teacher en met de ouder.
In deze fase van opstartende school hebben
wij geen vaste intern begeleider in dienst.
Voor zorgvragen binnen onze school kunnen
we een beroep doen op de expertise binnen
de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam,
waaronder onze school valt en PPO.
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Doubleren
Doubleren (zittenblijven) is het moeten
overdoen van een schooljaar. Wanneer de
leerresultaten en de ontwikkeling van een
kind achterblijven bij die van klasgenoten
en er geen andere oplossing is, is het voor
een kind soms goed om het leerjaar over
te doen. Ouders worden door ons nauw
betrokken bij de beslissing om hun kind een
jaar over te laten doen. Er zijn gesprekken
om standpunten uit te wisselen en er wordt
samen bekeken met welke extra inzet het
kind zijn of haar achterstanden misschien
nog kan inhalen. Onze school zal de mening
van de ouders zwaar mee laten wegen,
maar het eindbesluit ligt bij de school. Het
is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen
tegen deze beslissing.

Naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 maken de leerlingen en hun
ouders een keuze voor het vervolgonderwijs.
Dit gebeurt in goed overleg met school.
Aan het eind van groep 7 krijgen kinderen
al een voorlopig advies mee over het
vervolgonderwijs. De leerkrachten baseren
zich hierbij (naar aanleiding van richtlijnen
die zijn vastgelegd in de Rotterdamse
Plaatsingswijzer) op de gegevens uit het
Cito leerlingvolgsysteem.
In groep 8 krijgen de leerlingen hun
definitieve advies. Dit advies is gebaseerd
op toetsgegevens, ontwikkeling van sociale
vaardigheden en werkhouding. Het advies
wordt door de leerkracht bepaald in overleg
met directie. Leerlingen en ouders krijgen
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na dit gesprek alle documentatie mee die
nodig is om zich in te schrijven op een
school voor voortgezet onderwijs. Ouders
en leerling zijn zelf verantwoordelijk voor
een tijdige inschrijving.
Na het definitieve advies wordt de
Eindtoets afgenomen. Dit is een toets ter
bevestiging van het advies. Mochten er
grote afwijkingen naar boven zijn in de
score op de Eindtoets, kan het advies (alleen
naar boven) bijgesteld worden in overleg
met ouders, leerkracht, directie en IB.
De leerlingen die in aanmerking komen
voor
Leerwegondersteuning
(LWOO)
worden eerder dan de rest van de leerlingen
aangemeld. Er wordt bij hen een onderzoek
afgenomen naar intelligentie en sociale
ontwikkeling, waarna in januari een advies
volgt. Naar aanleiding van dit advies kunnen
deze leerlingen zich dan eerder aanmelden
voor plaatsing op een geschikte school voor
voortgezet onderwijs met LWOO.

Extra zorg
Passende zorg
Met ingang van 1 augustus 2014 is passend
onderwijs van start gegaan binnen een
samenwerkingsverband
Hilgersberg
Schiebroek- Overschie.
Waar voorheen een leerling met een extra
ondersteuningsbehoefte een ‘rugzakje’ kon
aanvragen, gebeurt dat nu middels een
arrangement. Een arrangement is extra
onderwijsondersteuning op maat, met
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inzet van (bovenschoolse) voorzieningen,
expertise en financiën. Een arrangement
kan variëren van licht curatief en tijdelijk
van aard tot intensief en langdurend of
structureel van aard. Om een arrangement
aan te kunnen vragen is een OPP nodig van
de leerling.
Aanvullend op de basisondersteuning
kan het samenwerkingsverband scholen
ook extra vormen van ondersteuning
bieden. Scholen leggen het totale
aanbod aan ondersteuning vast in een
schoolondersteuningsprofiel
(SOP).
Alle Rotterdamse basisscholen hebben
verplicht een verkorte (gecomprimeerde)
versie van dit schoolondersteuningsprofiel
(SOP) opgesteld. Het gecomprimeerde
schoolondersteuningsprofiel
is
voor
ouder(s)/verzorger(s) in te zien op www.kcdestern.nl.
Het is ook mogelijk dat er buiten de school
naar hulp gezocht wordt. Hierover kan
de school advies geven aan de ouders,
als kinderen emotionele of lichamelijke
problemen hebben. De behandeling wordt
door de ouders betaald. Vaak vergoedt de
zorgverzekering het grootste deel van de
kosten.
Wanneer u uw kind aanmeldt op De
Stern en duidelijk is dat een kind extra
ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/
verzorger(s) verplicht om dit bij de directie
te melden. Dit geldt overigens ook wanneer
sprake is van aanmelding op meerdere
scholen. De school heeft vervolgens 6
weken de tijd om te bekijken of het kind
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kan worden toegelaten; tijdig aanmelden
(bij voorkeur 10 weken voor de start van het
schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij
het bepalen of de onderwijsplek passend is,
rekening gehouden met de behoefte van
het kind en de mogelijkheden van ons als
school. Kunnen wij uw kind niet toelaten,
dan zal ons schoolbestuur uw kind een
passende onderwijsplek op een andere
school aanbieden. Deze verplichting van
het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht.
Het zoeken naar een alternatieve, passende
onderwijsplek, doet het schoolbestuur
uiteraard in overleg met de ouder(s)/
verzorger(s).
Een belangrijk aspect ten aanzien van de
invoering van passend onderwijs is het
vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Ouder(s)/verzorger(s) en de school
zijn samen verantwoordelijk voor de
randvoorwaarden waaronder een kind zich
zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden
kan ontwikkelen. We noemen dat educatief
partnerschap.
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Deze vorm van partnerschap waarbij
open en eerlijke communicatie van groot
belang is, start bij de aanmelding en zal
gedurende de gehele schoolloopbaan van
groot belang zijn. Tijdens het verblijf van
uw kind op school en bij de overgang naar
het voortgezet onderwijs wordt u nauw
betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/
bij uw kind van belang zijn.

Extra zorg vanuit Samen-werkingsverband PPO Rotterdam
Alle basisscholen uit Rotterdam Noord
kunnen een beroep doen op PPO Rotterdam
om het onderwijs aan kinderen die
specifieke behoeften hebben zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. De aard en de
intensiteit van de ondersteuning die zij
bieden is zeer divers. U kunt voor meer
informatie ook kijken op de website van
PPO Rotterdam: www.pporotterdam.nl.
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Schoolcontactpersoon
Elke
basisschool
krijgt
van
het
samenwerkingsverband een aantal uren
per jaar een school- contactpersoon,
dit is afhankelijk van de grootte van
de school. De schoolcontactpersoon
heeft óf ruime ervaring en kennis en
kunde met betrekking tot het (speciaal)
basisonderwijs of een afgeronde opleiding
als gedrags-wetenschapper (psycholoog of
orthopedagoog).
De schoolcontactpersoon ondersteunt
de school bij de zorg aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Ze is ook
aanwezig bij het Onderwijs Zorg Overleg
(OZO). Daarnaast maakt zij onderdeel uit
van een onderwijs-arrangeerteam (OAT).
Het doel van de schoolcontactpersoon is om
te streven naar een optimale afstemming
tussen
de
onderwijsbehoefte
van
individuele leerling en het onderwijsaanbod
van de school.
Ouders kunnen, als zij hier behoefte aan
hebben, terecht bij het oudersteunpunt
van PPO Rotterdam. Hier kunnen zij meer
informatie, advies en ondersteuning
krijgen. De schoolcontactpersoon die aan
onze school verbonden is, is Emiel van der
Wouden, te bereiken via e.vanderwouden@
pporotterdam.nl.

Onderwijsarrangeerteam (OAT)
Iedere groep scholen heeft een
onderwijsarrangeerteam
(OAT)
tot
zijn beschikking. Het OAT heeft een
ondersteunende rol aan het primaire proces

op scholen en draagt daarmee bij aan de
kwaliteitsverbetering op scholen.

School Maatschappelijk Werk
U kunt gebruik maken van ons
schoolmaatschappelijk werk. Via de school
kunt u een afspraak maken met onze
schoolmaatschappelijk werkster. Zij kan
u helpen bij de opvoeding van uw kind of
bijvoorbeeld als uw kind angstig is, in bed
plast, slecht luistert of zich moeilijk kan
concentreren. Maar ook over vervelende
situaties in het gezin, waar uw kind ongewild
last van heeft, kunt u dit bespreken.
Uiteraard is geheimhouding gewaarborgd.
Contact voor kind en ouder, dit kan via
SMWR.
www.smwr-rijnmond.nl
SMWR
Schoonderloostraat 68
Postbus 3019
3003 AA Rotterdam
T: 010 303 90 45
E: info@smwr-rijnmond.nl

SISA/Veilig Thuis
Soms ondervinden leerlingen problemen
bij het opgroeien. Op onze school is
een
schoolmaatschappelijk
werkster
beschikbaar om leerlingen en hun ouders
te ondersteunen. Soms zijn de problemen
dusdanig dat hulp van buiten de school
nodig is. Om te voorkomen dat verschillende
instanties langs elkaar heen werken rond
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dezelfde leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings
Instrument Sluitende Aanpak (maar ook
voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is
een computersysteem met als doel ervoor
te zorgen dat instanties die betrokken
zijn bij een kind eerder met elkaar gaan
samenwerken. Zij kunnen sneller contact
met elkaar opnemen en zo samen met
ouders en eventueel het kind bespreken
wie welke begeleiding biedt en hoe de
onderlinge afstemming plaatsvindt.

Wat betekent SISA voor ouders?

Voor ouders verandert er helemaal niets.
Ze blijven gewoon contact houden met de
instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden
wij als school het belangrijk om met deze
instanties samen te werken. Samen met de
ouders, leerling en de andere betrokken
instanties willen wij komen tot een zo goed
mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en
de andere instanties om de betrokkenheid
rondom een leerling inzichtelijk te maken
en snel met elkaar in contact te kunnen
komen. Belangrijk om te weten is dat in
SISA alleen komt te staan dat de leerling
onderwijs bij onze school volgt. Er staat
geen inhoudelijke informatie over de
leerling of zijn ouders in. SISA is geen
openbaar systeem en is alleen inzichtelijk
voor de organisaties die aangesloten
zijn op SISA én hun betrokkenheid op de
leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt.
SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op
www.sisa.rotterdam.nl is meer informatie
over SISA te vinden. Hier is tevens een
voorlichtingsfilmpje voor ouders te vinden.
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Vertrouwenspersoon
Wij vinden het belangrijk dat zowel
kinderen als ouders zich veilig voelen
op school. Mochten er situaties zijn of
voorkomen die u of het kind in vertrouwen
willen bespreken, dan is dat mogelijk.
Ouders en verzorgers kunnen een afspraak
maken bij Nathalie van Gils, via n.vangils@
kindenonderwijsrotterdam.nl en leerlingen
kunnen terecht bij Marjolein Smit, via
m.smit@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Meldcode huiselijk geweld
Als wij op school een vermoeden hebben
dat een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling,
dan handelen wij zoals beschreven
staat in de Meldcode huiselijk geweld
en
kindermishandeling
RotterdamRijnmond. Deze code is te vinden op www.
ggdrotterdamrijnmond.nl, de website van
de GGD.

Het Centrum voor Jeugd en
Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u
in de buurt is de plek waar ouders/verzorgers,
kinderen, jongeren en professionals terecht
kunnen met vragen over gezondheid,
opvoeden en opgroeien. Er werken
jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen,
gezinscoaches, pedagogen en andere
deskundigen. In groep 2 krijgen alle
kinderen een gezondheidsonderzoek op
school of op de CJGlocatie. De groei, ogen
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Buitenschoolse opvang
Naast basisonderwijs biedt De Stern ook
Voorschoolse opvang (VSO) en Naschoolse
opvang (NSO) aan. Sinds de zomer van 2019
verzorgt KindeRdam deze opvang.
Stichting Kind en Onderwijs en KindeRdam
zijn samen sterk binnen kindcentrum De
Stern.
We bieden basisonderwijs en kinderopvang
onder één dak. Maar onze samenwerking
gaat verder dan dat. Ook in de praktijk
zoeken we elkaar graag op. We hanteren
dezelfde uitganspunten, schenken veel
aandacht aan de natuur en geven kinderen
alle ruimte zichzelf te ontwikkelen.
Natuurlijk onderwijs? Natuurlijke opvang!

Voorschoolse opvang (VSO)

en oren worden gecontroleerd. Met de
jeugdverpleegkundige of -arts bespreekt
u de ontwikkeling en de gezondheid
van uw kind. Daarnaast neemt de
jeugdverpleegkundige of –arts deel aan de
overleggen van het Zorg Advies Team (ZAT)
op school.
Ouders kunnen, als zij hier behoefte aan
hebben, terecht bij het CJG SchiebroekHillegersberg Rotterdam. Hier kunnen zij
meer informatie, advies en ondersteuning
krijgen. De jeugdverpleegkundige die aan
onze school verbonden is, is Lisanne van
Noort. Zij is bereikbaar via l.van.noort@
cjgrijnmond.nl.

Op onze VSO begint de dag om 7.00 uur.
Kinderen krijgen een lekker kopje thee en
kunnen even rustig wakker worden. En
hebben ze al zin om te spelen? Dat kan
natuurlijk ook. We schilderen en knutselen
graag of doen gezellig samen een spelletje.
Tot het alweer 8.30 uur is. Tijd om naar
school te gaan!
Onze VSO is 5 dagen per week geopend van
7.00 tot 8.30 uur.
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Naschoolse opvang (NSO)
Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig.
Daarom bieden we op de NSO een
gevarieerd
programma
boordevol
activiteiten, waarin we meebewegen met
het ritme van de seizoenen en de natuur.
We zijn dus vaak buiten te vinden, en dat
vinden de kinderen fijn. Want wie wil er nou
niet slootjespringen, kippen voeren of een
kampvuur maken? We spelen en leren in de
natuur!
Maar ook binnen bieden we een uitdagend
programma met veel aandacht voor
creativiteit. We dansen, schilderen, spelen
toneel en maken muziek. Daarbij houden
we altijd rekening met de leeftijd en
ontwikkeling van de kinderen. En ook zorgen
we ervoor dat ons aanbod goed aansluit op
de activiteiten van school. De NSO wordt op
die manier een fijne en vertrouwde speelen leerplek, waar kinderen hun talenten
kunnen ontwikkelen en vriendjes kunnen
maken.
Onze NSO is 5 dagen per week geopend van
14.00 tot 18.30 uur.

BSO Vakantieland
Vervelen in de vakantie? Dat is niet
nodig! Want of het nu herfst-, kerst- of
zomervakantie is, elke vakantie bieden we
een superleuk programma rond steeds
weer een ander thema. Afgelopen zomer
was dat Tijd voor jouw toekomst en kon
je bijvoorbeeld leren hoe je fotograaf of
vlogger wordt (kijk maar eens op
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www.kinderdam.nl onder Vakantieland
2019). Voor de aankomende vakanties
hebben we natuurlijk alweer andere leuke
plannen. Maar die houden we nog even
geheim. Wordt vervolgd!
Omdat de Stern nog in de opstartfase
is, vindt de opvang in de vakantie
voorlopig nog plaats op IKC De Lis aan de
Bieslandstraat. Zo zorgen we ervoor dat er
elke dag voldoende kameraadjes zijn om
mee te spelen en kunnen we samen veel
leuke dingen doen!
In de vakantie zijn we 5 dagen per week
geopend van 7:30 tot 18:00 uur of van 8:00
tot 18:30 uur.

Schoolsluitingsdagen

Op de BSO van De Stern bent u natuurlijk
ook tijdens schoolsluitingsdagen verzekerd
van opvang voor uw kind. Welke dagen dat
zijn, vindt u verderop in deze informatiegids.

Peuterspeelgroep en
Kinderdagopvang
In de loop van het schooljaar 2019/2020
start de peuterspeelgroep op De
Stern, in de tweede huisvestingsfase
aan de Woensdrechtstraat bieden we
kinderdagopvang aan. En ook voor onze
baby’s, peuters en kleuters geldt dat we
gaan werken vanuit één pedagogische visie
en dat we zoveel mogelijk gebruikmaken
van dezelfde methoden. Dat is wel zo fijn. In
de praktijk leren en spelen we echt samen!

Kindcentrum De Stern

Meer informatie en inschrijven
Wilt u meer informatie over KindeRdam,
onze tarieven en de mogelijkheid om uw
kind in te schrijven? Ga dan naar www.
kinderdam.nl of neem contact op met onze

afdeling Klantadvies. U kunt een mail sturen
naar klantadvies@kinderdam.nl of bellen
naar (010) 44 300 36. Graag tot ziens bij BSO
De Stern!

Inschrijven en
aannamebeleid
Aannamebeleid voor de
kleuterklas
Het doel van de aannameprocedure is om
te kijken of onze school kan bieden wat het
kind voor zijn of haar ontwikkeling nodig
heeft. Vooraf geven we informatie over
onze school en de achtergrond van ons
onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken
dat de ouders een goed beeld van de
school krijgen en op grond daarvan voor
onze school kiezen.
We streven ernaar dat de klassen een
evenwichtige samenstelling hebben.

Informatie

U kunt als ouder op verschillende manieren
informatie over onze school krijgen.
Schriftelijk: de school stuurt u informatie
digitaal.
Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
Ten slotte kunt u op de website van de
school kijken: www.kc-destern.nl.

Kennismakingsgesprek en aanmelding

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw
kind(eren) aan te melden op onze school,
dient u vooraf een afspraak te maken
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voor een kennismakingsgesprek. Het
kennismakingsgesprek is een uitgebreid
gesprek waarin in elk geval de volgende
onderwerpen aan de orde komen: ons
onderwijsconcept, ouderbijdrage, reilen en
zeilen in de groepen, verwachtingen van u
als ouders en natuurlijk horen we graag iets
over uw kind.
Na afloop van het kennismakingsgesprek
kunnen ouders om een aanmeldingsformulier vragen. We vragen u om het kindformulier en het aanmeldformulier in te vullen en
aan ons te retourneren. De directie van de
school beoordeelt de aanmelding. Kinderen
worden niet toegelaten als er geen plaats is
in de desbetreffende groep of als er ontwikkelingsproblemen zijn, die een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen of
de school niet de zorg kan bieden om uw
kind te bloei en groei te laten komen. Ouders die al een kind op school hebben, kunnen een volgend kind direct aanmelden.
Broertjes en zusjes hebben voorrang bij
aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Als er sprake is van een wachtlijst zal
er op postcodegebied en op volgorde van
aanmelding geselecteerd worden.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u als ouders bij de ontvangstbevestiging tevens bericht of uw kind
geplaatst is (onder voorbehoud) of op de
wachtlijst komt. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

De eerste schooldag

Voor veel kinderen en hun ouders is het
een magisch moment als het kind vier jaar
wordt. In de weken voor hun vierde verjaar34
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dag mogen de kinderen komen wennen in
hun nieuwe klas.
Voor de vierde verjaardag van het kind
wordt er door de kleuterjuf telefonisch
contact opgenomen om wendagen af te
spreken. Ook het kind zelf krijgt een uitnodigingskaartje waarop het kind van harte
welkom wordt geheten op de afgesproken
wenmomenten. De 4e verjaardag wordt
nog niet gevierd op school. Het 5e verjaardagsfeest is de eerste schoolverjaardag die
we vieren op de basisschool van de Stern.
In de laatste vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet meer instromen. Kleuters die in deze periode vier jaar
worden, zijn na de zomervakantie welkom.

Kindcentrum De Stern

De belangrijkste reden is dat een periode
van vier weken of minder te kort is om te
wennen aan het klassengebeuren met zicht
op de zomervakantie.

Aannamebeleid zij-instroom
Het doel van de aannameprocedure is om
te kijken of onze school datgene kan bieden
wat het kind voor zijn of haar ontwikkeling
nodig heeft. Vooraf geven we informatie
over onze school en de achtergrond van
ons onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de
school krijgen en op grond daarvan voor
onze school kiezen.
We streven ernaar dat de klassen een evenwichtige samenstelling hebben.

Informatie

U kunt als ouder op verschillende manieren
informatie over onze school krijgen.
Schriftelijk: de school stuurt u informatie digitaal.
Mondeling: tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag.
Ten slotte kunt u op de website van de
school kijken: www.kc-destern.nl.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw
kind(eren) aan te melden op onze school
dan dient u vooraf een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Het
kennismakingsgesprek is een uitgebreid
gesprek waarin in elk geval de volgende
onderwerpen aan de orde komen: ons onderwijsconcept, ouderbijdrage, reilen en
zeilen in de groepen, verwachtingen van u

als ouders en natuurlijk horen we graag iets
over uw kind.
Na afloop van het kennismakingsgesprek
kunnen ouders om een aanmeldingsformulier vragen. We vragen u om het aanmeldformulier in te vullen en aan ons te retourneren. De directie beoordeelt de aanmelding.
Kinderen worden niet toegelaten als er
geen plaats is in de desbetreffende groep
of er ontwikkelingsproblemen zijn, die een
belemmering vormen om ons onderwijs te
volgen of als de school niet de zorg kan bieden om uw kind te bloei en groei te laten
komen. Ouders die al een kind op school
hebben, kunnen een volgend kind direct
aanmelden.
Broertjes en zusjes hebben voorrang bij
aanmelding maar doorlopen dezelfde procedure. Als er sprake is van een wachtlijst zal
er op postcode gebied en op volgorde van
aanmelding geselecteerd worden.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u als ouders bij de ontvangstbevestiging tevens bericht of uw kind
geplaatst is (onder voorbehoud) of op de
wachtlijst komt. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Aanmeldingsformulier en ontvangstbevestiging

Na afloop van het kennismakingsgesprek
kunnen ouders om een aanmeldingsformulier vragen. We vragen u om het aanmeldformulier in te vullen en aan ons te retourneren, ook worden wij graag voorzien van
toetsgegevens van de bestaande school of
toestemming om deze op te vragen.
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van de ouder(s), informatie in over het kind
bij de huidige school, mondeling of door
middel van het onderwijskundig rapport. In
voorkomende gevallen wordt informatie ingewonnen bij de deskundigen door wie het
kind is gezien of geholpen. Op basis van de
informatie vindt de afweging plaats of uw
zoon of dochter geplaatst wordt. Deze afweging is transparant, met vermelding van
redenen op te vragen.

Aannamegesprek
De directie van de school beoordeelt de
aanmelding. Kinderen worden aangenomen of niet toegelaten als er geen plaats is
in de desbetreffende groep of als er ontwikkelingsproblemen zijn, die een belemmering vormen om ons onderwijs te volgen
of als de school niet de zorg kan bieden om
uw kind te bloei en groei te laten komen.
Ouders die al een kind op school hebben,
kunnen een volgend kind direct aanmelden. Broertjes en zusjes hebben voorrang
bij aanmelding maar doorlopen dezelfde
procedure. Als er sprake is van een wachtlijst zal er op postcode gebied en op volgorde van aanmelding geselecteerd worden.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u als ouders bij de ontvangstbevestiging tevens bericht of uw kind
geplaatst is (onder voorbehoud) of op de
wachtlijst komt. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Inwinnen informatie

Voordat het aannamegesprek plaats vindt,
verzoeken wij u ons te voorzien van toetsgegevens van de doorlopen schooljaren of
de intern begeleider wint na toestemming
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Het aannamegesprek vindt plaats met de
schooldirecteur. Na het gesprek wordt in
overleg met de ouders afgesproken of het
wenselijk is om mee te draaien in de klas.
Daarna wordt een definitief besluit over
de aanname genomen. U wordt als ouders
binnen 4 weken na het gesprek op de
hoogte gesteld of uw kind al dan wel/niet
geplaatst is.

Groepsgrootte

Wij hanteren een groepsgrootte van
maximaal 29 kinderen per klas. Wij werken
met een wachtlijst zodra een groep 29
kinderen heeft. Gezien de toekomstige
groei zullen wij een tweede klas starten
bij aanmeldingen boven de 30, mits de
huisvesting dit toestaat.

Aannamebeleid Buitenschoolse
Opvang

Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse
opvang, het peuterhuis of in een latere
fase van de dagopvang, dan kunt u zich
aanmelden op de site van KindeRdam,
locatie Kindcentrum De Stern:
https://www.kinderdam.nl/ikc-de-stern

Kindcentrum De Stern

Leer mij
het zelf
doen
37

•

basisonderwijs

•

buitenschoolse opvang

Regels in en om het gebouw
Schoolregels
Om een prettige en veilige schoolomgeving
te kunnen bieden zijn er afspraken nodig
over hoe we met elkaar en bepaalde
zaken omgaan. Deze afspraken hebben
we vastgelegd in onze schoolregels. Wij
verzoeken u vriendelijk hier notie van te
nemen, zodat we deze regels samen in ere
houden.
Onze schooldagen beginnen in de
kleuterklassen om 8:30 uur en in de middenen bovenbouwgroepen om 8:25 uur. We
verzoeken iedereen op tijd op school te zijn.

Brengen en halen
Kleuters

Om 8:20 uur gaan de schooldeuren open
en mogen de ouders met de kleuters naar
binnen en nemen daar afscheid. Om 8:30
uur gaat de kleuterklas beginnen. Wij
verzoeken u vriendelijk om voor die tijd
afscheid te nemen van uw zoon of dochter
en de school te verlaten. We houden graag
de vloer van de klassen schoon, wilt u daar
rekening mee houden bij het betreden van
de klassen door uw de blauwe overschoenen
te gebruiken. Als de klassendeur gesloten
is, is de les begonnen. U kunt afscheid van
uw kind nemen, waarna uw kind zelf de
groep in gaat, de ouders kunnen niet meer
mee. Help de kinderen door ruim op tijd te
zijn, dat geeft de kinderen de mogelijkheid
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om te acclimatiseren op school en het
vergemakkelijkt de overgang van thuis naar
school.
Juf brengt de kinderen om 14.00 uur naar
buiten waar de ouders de kinderen ophalen.
De kinderen die naar de naschoolse opvang
gaan worden uit de klas opgehaald.

Midden- en bovenbouw

De leerkrachten van de midden- en
bovenbouw groepen halen de kinderen om
8:20 uur op van het schoolplein. De ouders
van deze kinderen nemen afscheid van hen
op het schoolplein. Om 8:25 uur starten de
lessen. Juf brengt de kinderen om 14.00
uur (groep 3-4) 14.15 uur (groep 5-8) naar
buiten waar de ouders de kinderen ophalen.
De kinderen die naar de naschoolse opvang
gaan worden opgehaald uit de klas.

Contact met de leerkracht
Heeft u een berichtje of een mededeling
voor de leerkracht dan kunt u mailen of een
briefje meegeven aan uw zoon of dochter.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan
kunt u een afspraak maken na schooltijd
of na schooltijd even binnen lopen bij de
desbetreffende leerkracht.
Bij de deur van de klas liggen notitieblaadjes
en een pen waarop u de leerkracht van iets
op de hoogte kunt stellen. Bij aanvang van
de dag gaat de aandacht van de leerkracht
uit naar de kinderen.
Na schooltijd is er altijd de mogelijkheid om
even in de klas te kijken met uw kind (eren).

Kindcentrum De Stern

Regels in en om het gebouw
Bij het halen en brengen van leerlingen kunt
u gebruik maken van de parkeervakken
bij het schoolplein. Wij vragen u de
toegangsweg naar school toe vrij te houden,
evenals de uitgang van onze toegangsweg.
Op de stoep en op het plein mag niet
worden gefietst. Fietsen kunt u stallen op de
daarvoor bestemde plek. Honden worden
niet toegelaten op het schoolplein en in
de school. Roken is niet toegestaan op het
schoolplein en in het schoolgebouw.
We zien er met elkaar op toe dat er niet
gerend wordt en dat we niet luidruchtig zijn
op de gangen, om gevaarlijke en storende
situaties te voorkomen.

Gedrag in de school
Aan het begin van het schooljaar stellen
de leerkrachten samen met de kinderen
groepsregels op waar iedereen van de
groep zich aan dient te houden. Samen
maakt de groep onder begeleiding van de
leerkracht zich hier sterk voor.

een kans om het opnieuw te proberen. We
respecteren de grens van de anderen. We
gunnen elkaar alle goeds en delen wat we
te delen hebben.
Samen zijn we sterk!

Lerarenkamer

De lerarenkamer, magazijn en keuken zijn
alléén toegankelijk voor de leraren tenzij je
toestemming hebt de ruimte te gebruiken.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven
worden bij de leerkracht. De voorwerpen
worden bewaard in een mand in de gang
en blijven daar tot de eerst volgende
vakantieperiode.

Beschadigingen

Indien een leerling beschadigingen
toebrengt aan het schoolgebouw of
inventaris zullen de kosten voor reparatie
of vervanging alsmede de daaruit
voortvloeiende administratiekosten bij de
betreffende ouders/verzorgers in rekening
worden gebracht.

Binnen de school is iedereen welkom.
We vertrouwen elkaar in onze goede
bedoelingen en de wil om samen naar
oplossingen te zoeken. Wij zijn vriendelijk
tegen elkaar. We proberen door ons in te
leven de ander te begrijpen door te luisteren.
We hebben zorg voor onze omgeving
waar we samen verantwoordelijkheid voor
dragen. Elkaar helpen is fijn. Hulp vragen
maakt ons sterk. Fouten maken mag, daar
proberen we van te leren en er is altijd
39
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Schoolregels
1. Rust op de gang

Wat begint als een geintje, een duw of een trap, eindigt vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap.

2. Respect voor elkaar

Iemand wil iets zeggen, luister daar dan naar. Gaat het je vervelen, zeg het tegen hem of haar.

3. Samen sociaal sterk: elke dag – elke week sova

Met schelden, slaan en schoppen, gaat de goede sfeer naar de knoppen

4. Respect voor elkaars materiaal

Leen je van mij, dan vind ik dat goed, maar ik vind wel dat je het vragen moet.

5. Elkaar positief benaderen

Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn. Dus: hoe meer zielen, hoe meer gein.

6. Correct taalgebruik

Gewoon praten is OK, schreeuwen of grove taal .... NEE.

7. Pleinwacht

Je vindt het vast wel fijn, dat er leerkrachten lopen op het plein.

8. Veilige en schone school

Met hetzelfde gemak, gooi je de rotzooi in de prullenbak.

9. Telefoon- of computercontact

app-en of chatten over en weer, maar wel een aardige tekst iedere keer.

10. Goed absentiebeleid

Horen en zien we je niet in de groep. Dan staan we snel bij je op de stoep.
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Overige schoolregels
Roken

Roken in het schoolgebouw en op het
schoolplein is niet toegestaan.

Snoep

Snoep is onder schooltijd niet toegestaan,
ook niet op het plein. We waarderen
een gezonde lunch en gezond drinken.
Prikdranken, zoete koeken en chips zijn niet
toegestaan.

Traktaties

Als je jarig bent, mag je trakteren. Een
gezonde traktatie is welkom, maar
natuurlijk hoort bij een feest eigen inbreng.
We willen de ouders verzoeken ‘veel’ en
‘groot’ te voorkomen. De leerkracht kan de
traktatie meegeven naar huis om deze na
schooltijd te nuttigen. Wilt u zeker weten of
uw traktatie passend is, overleg dan vooraf
met de leerkracht.

Mobiele telefoons, camera’s

Onder schooltijd dienen mobiele telefoons
van de leerlingen uitgeschakeld te zijn
en worden bewaard op de vaste plek in
de klas. Bij overtreding wordt de telefoon
in beslag genomen. Deze kan door de
ouder/verzorger van de leerling opgehaald
worden bij de leerkracht. Na schooltijd mag
het mobieltje buiten het plein aangezet
worden.
In de school mag geen gebruikt worden
gemaakt van een mobiele telefoon. Er
mag in en om de school niet gefilmd
of
gefotografeerd
worden
zonder

toestemming van de schoolleiding ivm de
nieuwe AVG wetgeving.

Privacy
KC De Stern gaat zorgvuldig om met de
verwerking van persoonsgegevens van
medewerkers, leerlingen en ouders. De
verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt dan ook in overeenstemming met
de Wet bescherming persoonsgegevens
voor:
a. de organisatie of het geven van het
onderwijs, de begeleiding van leerlingen,
dan wel het geven van studieadviezen;
b. het verstrekken of ter beschikking stellen
van leermiddelen;
c. het bekend maken van informatie over de
organisatie en leermiddelen als
bedoeld, onder a en b, alsmede informatie
over de leerlingen, bedoeld in
het eerste lid, op de eigen website;
d. het bekendmaken van de activiteiten van
de instelling of het instituut op de
eigen website;
e. het berekenen, vastleggen en innen van
inschrijvingsgelden, school- en
lesgelden en bijdragen of vergoedingen
voor leermiddelen en buitenschoolse
activiteiten, waaronder begrepen het in
handen van derden stellen van
vorderingen;
f. het behandelen van geschillen en het
doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. de uitvoering of toepassing van een
andere wet.
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De wettelijke rechten van leerlingen, ouders
en leraren van wie persoonsgegevens
worden verwerkt, zijn te vinden op de
website van het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Foto- en video-opnames
Regelmatig worden er op onze school foto’s
en/of video’s gemaakt, bijvoorbeeld tijdens
bijzondere activiteiten. Deze opnamen
kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld
onze
nieuwsbrief of website. Aan het begin
van elk schooljaar vragen wij alle ouders
middels een
briefje hiervoor toestemming te geven.
Wanneer ouders geen toestemming geven,
zal de
groepsleerkracht ervoor zorgen dat het
betreffende kind buiten beeld van de
camera blijft.

Ongevallen
Op school kunnen helaas wel eens
ongelukjes gebeuren, bijvoorbeeld op het
schoolplein. Kleine verwondingen worden
door de groepsleerkracht behandeld,
zo nodig met behulp van een leerkracht
met een EHBO-diploma. Op onze school
werken meerdere personen met een EHBOof BHV-diploma. Grotere of ernstigere
verwondingen zullen in eerste instantie
door een EHBO-er worden beoordeeld. Hij/
zij zal de vervolghandelingen bepalen. In
zulke gevallen nemen wij direct telefonisch
contact op met de ouders.
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Bedrijfshulpverlening
Op onze school werken meerdere
bedrijfshulpverleners (BHV’er). De BHV’er
biedt hulp als er op school een incident
is. De taken van de BHV’er zijn volgens de
Arbowet, artikel 15:
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
• Het beperken en het bestrijden van brand
en het beperken van de gevolgen van
ongevallen
• Het in noodsituaties alarmeren en
evacueren van alle werknemers en andere
personen in het bedrijf of inrichting.
Een BHV’er is opgeleid om in geval van
nood de werknemers en kinderen (en
overige personen) in veiligheid te brengen.
Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een
brandend gebouw moet krijgen en hoe hij
bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.
Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen
reanimeren en verbanden aanleggen.
Onze BHV’ers volgen jaarlijks een
herhalingscursus. Minimaal één keer per jaar
organiseren zij een ontruimingsoefening op
school.
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Schooltijden, verlof en
afwezigheid
Schooltijden/Continurooster
Wij vinden het belangrijk dat de jongste
kinderen minder lesgewicht dragen dan
de oudere kinderen. Daarom hebben de
kleuters in verhouding meer pauze en
buitenspeelmomenten dan de oudere
kinderen. Wij vinden het daarnaast ook
belangrijk dat de oudere kinderen zich goed
voorbereid voelen wanneer zij de overstap
maken naar het voortgezet onderwijs. Om
deze reden gaat de bovenbouw later uit dan
de onderbouw. Op deze manier oefenen zij
om langer in school te zijn.
Basisschool De Stern werkt met een 5- gelijk
dagen model. Dat betekent dat de kinderen
elke dag op dezelfde tijd starten en de
dag op dezelfde tijd afsluiten, ook op de
woensdagmiddag. Dit maakt dat we eerder
uit zijn en de kinderen een langere middag
thuis kunnen zijn en dat er geen lange en
korte dagen zijn. Vanaf groep 3, kan de dag
kan vrijwillig per periode tegen betaling
verlengd worden tot 15.15 uur, op ma, di,
do en vr door activiteit uit het brede school
aanbod af te nemen. De naschoolse opvang
sluit aan bij het brede schoolaanbod en bij
de schooltijden. Zo bent u vrij in uw keuze.
Ook werken we met een continu rooster.
Dat houdt in dat de kinderen op school eten
en drinken. In de kleuterklassen krijgen
de kinderen bij het eten van hun fruit een
kopje kabouterthee of water en bij de lunch
appeldiksap of water. De kinderen brengen

zelf hun lunch en fruit mee. Fruit wordt in de
kleuterklas geschild en klaargemaakt op een
schaal waar iedereen van kan meedelen.
In de klassen 3-8 brengen de kinderen zelf
drinken lunch en fruit mee. We verzoeken
u vriendelijk om drinken te verpakken in
bekers of drinkflessen om zo overbodige
verpakkingen en veel afval te voorkomen.

Kleuters

School begint voor de kleuters om 8.30 uur.
Vanaf 8.20 uur mag u uw zoon of dochter
naar de klas brengen. School is uit om 14.00
uur. De kleuterjuf brengt de kinderen naar
het schoolplein. Daar staan de ouders en
verzorgers klaar om de kinderen op te halen.

Groep 3 en 4

De school begint om 8.25 uur. De kinderen
wachten op het plein en de leerkracht
komt de kinderen om 8.20 uur ophalen om
gezamenlijk naar binnen te gaan. De school
is uit om 14.00 uur. De leerkracht brengt
de kinderen naar het schoolplein. Daar
staan de ouders en verzorgers klaar om de
kinderen op te halen.

Groep 5, 6, 7 en 8

De school begint om 8.25 uur. De kinderen
wachten op het plein en de leerkracht
komt de kinderen om 8.20 uur ophalen om
gezamenlijk naar binnen te gaan. De school
is uit om 14.15 uur. De leerkracht brengt de
kinderen naar het schoolplein. Vanaf groep
5 mogen kinderen die in de wijk wonen, in
de 1e en de 2e huisvestiging fase van De
Stern, zelfstandig naar huis mits u daar als
ouder de voorkeur aan geeft. Overleg de
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eerste keren altijd met de leerkracht zodat
er extra aandacht en toezicht is bij vertrek
van uw zoon of dochter.

Urenverantwoording
Bij de urenverantwoording gaan wij uit van
een gemiddeld schooljaar van 40 weken.
De kleuters krijgen per week gemiddeld 23
uur les, waarvan een totaal van 70 minuten
pauze per dag niet is meegerekend. De
onderwijstijd voor de kleuters bedraagt
870:50 uur per jaar. Dit totaal is met aftrek
van het aantal studiedagen per jaar.
De kinderen uit groep 3 en 4 krijgen per
week gemiddeld 24 uur les, waarvan een
totaal van 55 minuten pauze per dag niet
is meegerekend. De onderwijstijd voor
de middenbouw bedraagt 918:20 uur per
jaar. Dit totaal is met aftrek van het aantal
studiedagen per jaar.
Totaal voor de eerste vier leerjaren heeft een
kind op KC De Stern, 3610 uren onderwijstijd
gehad.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen per
week gemiddeld 26:40 uur les, waarvan
een totaal van 50 minuten pauze per dag
niet is meegerekend. De onderwijstijd voor
de bovenbouw bedraagt 1013 uur per
jaar. Dit totaal is met aftrek van het aantal
studiedagen per jaar.
Totaal voor de laatste vier leerjaren heeft
een kind op KC De Stern, 3926:40 uren
onderwijstijd gehad.
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Verlof en afwezigheid
Onderwijs is erg belangrijk in onze
maatschappij. Scholen, ouders en gemeente
hebben hun eigen verantwoordelijkheden
om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs
genieten.
Soms komt het voor dat zich een bijzondere
omstandigheid voordoet en dat u verlof wilt
aanvragen voor uw kind(eren) boven de vier
jaar. Krijgt u dat dan wel of niet? Wij zijn als
school verplicht om ons te houden aan de
richtlijnen uit het beleid van de overheid. Dit
betekent dat er bepaalde omstandigheden
zijn, waarbij u wel verlof zult krijgen, maar
er zullen ook omstandigheden zijn waarbij
wij u geen verlof kunnen geven. Wilt u
een verlofaanvraag doen? Doe dit dan
schriftelijk en minimaal twee weken van
te voren. U ontvangt zo spoedig mogelijk
bericht op uw aanvraag.

Extra verlof
Het kan gebeuren dat er omstandigheden
zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind
buiten de schoolvakanties om, (een
dag) van school wilt houden. Voor dit
zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels
opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet
zijn van ‘gewichtige omstandigheden’.
Aanvragen voor extra verlof tot en met
tien schooldagen, dient u in bij de directie
van onze school. Het aanvragen van
meer dan tien schooldagen extra verlof,
verloopt via de leerplichtambtenaar. In
beide gevallen kunt u een verlofformulier
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bij de directie ophalen. De directie of
leerplichtambtenaar mag niet overal
verlof voor verlenen. Deze zullen met
inachtneming van wet- en regelgeving
een beslissing nemen.

Onze school mag alleen extra verlof
toekennen voor de volgende ‘gewichtige
omstandigheden’:

Onze school mag alleen extra verlof toekennen voor de volgende ‘gewichtige omstandigheden’:
• verhuizing: maximaal één schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal tien schooldagen;
• het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland
maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag.
In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Er dient bewijs te worden overlegd in de vorm van
een trouwkaart (indien twijfelachtig een kopie trouwakte);
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en
met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Er dient bewijs te worden overlegd in de vorm
van een doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
- In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
- In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
- In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
- In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
• Er dient bewijs te worden overlegd in de vorm van een rouwkaart (indien twijfelachtig een akte
van overlijden);
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 121/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum
vanouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.
Het verzoek voor extra verlof dient u (indien mogelijk) acht weken van tevoren aan te vragen. U krijg
na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Verlof vier-jarigen
Als een kind vier jaar wordt, dan gaat het
naar de basisschool. Wij begrijpen dat dit
voor een jonge kleuter vermoeiend kan zijn.
Wij bieden graag de ruimte om in overleg
met de juf de schooldagen in een ritme
op te bouwen. Ritme en voorspelbaarheid
vinden we hierin belangrijk.
Zodra er gewenning op treedt, kunt u als
vuistregel aanhouden dat er weer een

dagje bij kan. Wilt u uw kind een dagje thuis
houden om te laten rusten? Doe dit dan
altijd in overleg met de kleuterjuf. Het is in
het belang van uw kleuter dat hij/zij zo snel
mogelijk went aan een volledige schoolweek.
Op vakantie met uw vierjarige buiten de
schoolvakanties of een dagje thuis houden
om andere redenen? Daarvan zijn wij geen
voorstander. Wij zijn van mening dat een
kind het beste aan het schoolritme went als
het in het schoolritme mee beweegt.
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Regels over aanwezigheid en
ziekmelden
Ziekmelden kan tussen 8:00-8:30 uur op het
volgende nummer 010 790 11 61.
Alle leerlingen (kleuters vanaf 5 jaar)
zijn leerplichtig, wij verwachten de
leerlingen op school. Wilt u zo vriendelijk
zijn om alle korte afwezigheid tijdens de
schooltijden (bijvoorbeeld voor tandarts
of doktersbezoek) zoveel mogelijk te
vermijden. Voor zowel de leerkracht als
voor de kinderen is het fijn om binnen de
leerboog geen onderbrekingen te hoeven
ervaren dit draagt bij aan rust, ritme en
regelmaat.
Voor sommige 4-jarige kleuters kan een
hele schoolweek in het begin vermoeiend
zijn. In overleg met de leerkracht kan een
natuurlijke opbouw van het schoolritme
besproken worden.

Te laat
Soms kan het voorkomen dat uw kind
te laat is. Wij willen benadrukken dat het
erg belangrijk is dat uw kind(eren) op tijd
binnen zijn. Het is voor uw kind heel fijn om
rustig op te kunnen starten in de groep. Te
laat komen registreren wij , mocht ‘te laat
komen’ meer dan een uitzondering zijn,
gaan we hierover met u in gesprek.
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuimd
en veelvuldig te laat komen te melden bij
de leerplicht ambtenaar.
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Ongeoorloofd verzuim
Elke vorm van ongeoorloofd verzuim
melden wij bij onze leerplichtambtenaar.
Uiteraard nemen wij hierover contact op
met de ouders.

Waar vind ik de leerplichtambtenaar
Het team leerplicht voor het primair -en
voortgezet onderwijs is te vinden op
Librijesteeg 4 in Rotterdam. Telefonisch
is de leerplichtambtenaar te bereiken
via telefoonnummer 010-4984258.Het
e-mailadres is leerplicht@rotterdam.nl.
Meer informatie over leerplicht vindt u op
de website www.rotterdam.nl/leerplicht.
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Liefde
en
Aandacht
maakt gezond
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Contact met ouders en
leerkrachten
Ouderparticipatie
Samenwerking tussen ouders en school

Goed contact met de ouders vinden wij heel
belangrijk. Wij nemen de ouders serieus en
luisteren naar hen. Daarbij staat het belang
van het kind voorop. Ouders zijn daarom
altijd van harte welkom op onze school en
we staan open voor vragen en ideeën.
Een wederzijdse warme interesse voor het
kind in de klas en thuis is van het grootste
belang voor een evenwichtige groei.
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activiteiten op school te ondersteunen.
Ook op deze manier zien kinderen
hoe hun ouders deel uitmaken van de
schoolgemeenschap waar zij ook zelf
toe behoren en wordt school met thuis
verbonden.
Op onze school is een projectleider
ouderparticipatie actief. Zij helpt de
school om de betrokkenheid en het
onderwijsondersteunend
gedrag
van
ouders optimaal te ondersteunen.
De projectleider ouderparticipatie vervult
op De Stern een brugfunctie ten aanzien
van het tot stand brengen en ontwikkelen
van contacten tussen ouders en de school
en eventuele andere voorzieningen in de
wijk.

Daarnaast worden ouders uitgenodigd om

De taakomschrijving van de projectleider ouderparticipatie ziet er als volgt uit:
• Het verbeteren van de communicatie tussen school en ouders.
• In afstemming met de groepsleerkracht vergroot zij interactie tussen thuis, school en kind.
• Zij geldt als vraagbaak en is vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders.
•Het uitbrengen van advies aan de school over het te volgen ouderbeleid.
•Vanuit haar contacten met de ouders signaleert zij problemen van ouders die zij hebben
betreffende de opvoeding van hun kind.
•Het fungeren als vraagbaak en eerste contactpersoon zijn voor ouders waarbij signalen
opgevangen worden en doorverwezen kan worden.
•Verstrekken van informatie aan ouders ten aanzien van opvoedingsvaardigheden en het
onderwijsondersteunend gedrag.
•Zij organiseert bijeenkomsten met opvoedkundige thema’s.
•Het organiseren van activiteiten voor ouders.
•Individueel en groepsgewijs begeleiden van ouders bij hun onderwijsondersteunende taken.
•Zij draagt bij aan het toe leiden van ouders naar andere activiteiten zowel binnen als buiten
de school.
•Het stimuleren en uitwisselen van contacten tussen ouders met verschillende culturele
achtergronden.
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Medezeggenschap

Ouderavonden

De Stern heeft een medezeggenschapsraad.
De leden van deze MR zijn namens alle
ouders en het personeel van de school,
gesprekspartner van de schoolleiding. De
leden van de raad hebben recht op inzage
in allerlei schoolzaken en kunnen dus
uitstekend dienen als een aanspreekpunt
voor ouders en leerkrachten.

Ouderavonden zijn onmisbaar. Op De
Stern voeren we individuele ouder
gespreksavonden
waarbij
vertelgesprekken, de voortgang en ontwikkeling
van het kind besproken wordt. Daarnaast
organiseren
wij
ook
gezamenlijke
ouderavonden. Daar krijgen de ouders
informatie over de gang van zaken in
de klas en over periodes die gegeven
worden, over de ontwikkelingsfase van de
kinderen, over de diepere betekenis van
de vertelstof of waar verder behoefte aan
mag zijn in de oudergroep. Deze behoefte
wordt door de klassenouders gepeild en
gecommuniceerd met de leerkracht. Een
ouderavond in november zal in het teken
staan van een doe-activiteit. Ouders krijgen
dan de gelegenheid om gezamenlijk het
Sinterklaascadeautje voor hun kind(eren) te
maken.
Naast ouderavonden zijn er ook
openavonden voor ouders die graag kennis
willen maken met onze school en ons
onderwijs.

Een MR is bevoegd om de schoolleiding
voorstellen
te
doen
over
‘alle
aangelegenheden betreffende de school’.
Zij heeft dus een brede adviserende functie.
De oudergeleding wordt gekozen door
de ouders. De personeelsgeleding wordt
voorgedragen uit het team. De leden
hebben zitting van maximaal 2 jaar.
De verslagen van de MR vergaderingen zijn
te lezen op de website van de school. Verder
presenteert de MR zich geregeld in de
tussentijdse berichten en in de schoolkrant.
En uiteraard zijn de MR-ouders ook gewoon
ouders, die ouderavonden bijwonen, op het
schoolplein een praatje maken en helpen
bij de jaarfeesten in de klassen van hun
kinderen. Spreekt u hen alstublieft aan als
er zaken zijn die gezegd moeten worden:
ze zijn ervoor! De namen van de leden
van de medezeggenschapsraad vindt u
op de website. U kunt de MR bereiken via
mrdestern@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Contact met leerkrachten
Voor alle zaken die uw kind, of de algemene
gang van zaken in de klas of op school
betreffen, kunt u terecht de leerkracht na
schooltijd. Ook kunt u de leerkracht mailen
voor een afspraak, bellen graag alleen
in zeer dringende gevallen. De ouders
wordt nadrukkelijk gevraagd er ’s morgens
rekening mee te houden dat de leerkracht
zijn aandacht bij de leerlingen heeft. Een
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briefje meegeven aan je kind is dan een
goede manier om de leerkracht van iets op
de hoogte te stellen.

Informatieverstrekking aan
gescheiden ouders
Tenzij een rechterlijke uitspraak anders
vermeldt, gelden de volgende regels voor
wat betreft schoolbeleid in geval van
scheiding:
- beide ouders maken afspraken omtrent
het ophalen van hun kind;
- ouders maken deze afspraken tijdig
kenbaar naar school, ook bij eventuele
wijzigingen; - school is verantwoordelijk
voor de veiligheid van alle kinderen en
personeel;
- indien één van beide ouders (of familie)
het kind tegen de afspraken in toch ophaalt,
dan wordt het kind niet meegegeven.
Beide ouders hebben recht om informatie
te krijgen over de ontwikkeling (van het
leren) van hun kind. Dit betreft:
- de resultaten van alle vakken;
- toetsresultaten (methodisch en niet50
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methodisch);
- verzuim van het kind; - schoolgedrag van
het kind;
- sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind;
eventuele
onderzoeken
onder
verantwoordelijkheid van de IB’er wordt in
geen enkel geval privé-informatie over de
ouders door school uitgewisseld.
De schoolinformatie over het kind wordt
uitsluitend rechtstreeks aan de andere
ouder gegeven (dus geen familie, andere
instanties, advocaten, enz.).
We willen de ouders nadrukkelijk vragen
om de leerkrachten in te lichten over een
(ophanden zijnde) scheiding.

Klassenouders
Uit de oudergroep van iedere klas
stellen enkele ouders zich beschikbaar
als klassenouders. Zij hebben een heel
belangrijke rol. Zij verzorgen namelijk een
groot deel van de communicatie tussen de
ouders van de klas en de leerkracht(-en)
en tussen de ouders onderling. Daarnaast
helpen de klassenouders de leerkracht
bij de voorbereiding en uitvoering van
activiteiten en jaarfeesten.
Lijkt het u iets om klassenouder te zijn van
de klas van uw kind? Laat het dan weten
aan de leerkracht van uw kind.

Activiteiten en jaarfeesten
Veel activiteiten kunnen alleen maar
plaatsvinden dankzij de actieve hulp van
ouders. Bij uitstapjes, de jaarfeesten en
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toneelstukken zijn ouders onmisbaar. Dat
niet alle ouders daar evenveel tijd voor
hebben spreekt voor zich: ieder draagt daar
naar vermogen aan bij.

Gebruik van expertise ouders
Wij maken graag gebruik van de
professionele expertise en ervaring van
ouders. Wilt u uw professionele expertise
ook ten dienste van de school stellen? Laat
ons dat dan zeker even weten.

Overige zaken
Vrijwillige Ouderbijdrage
Vanuit haar visie biedt De Stern al haar
leerlingen een veel bredere ontwikkeling
aan dan uitsluitend wat door de overheid
wordt vereist. Wij hechten grote waarde
aan een gezonde ontwikkeling van onze
leerlingen. Daarom vinden het belangrijk
dat onze leerlingen, wanneer ze de school
verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en
hoe ze zich tot andere mensen verhouden.
De kunst-, cultuur- en natuurvakken vormen
een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen
een wezenlijk element in het ontdekken
van de eigen vermogens en beperkingen.
Het ministerie vergoedt de personele
en materiële kosten op basis van het
leerlingenaantal. Dit gebeurt via een
zogenaamde lumpsum, een bedrag dat is
gebaseerd op de kosten van een gemiddelde
reguliere school. Deze financiering dekt
niet de extra kosten die wij maken met ons

schoolonderwijs.
De ouderbijdrage wordt onder andere
besteed aan duurzame verbruiksmaterialen,
de schoolmoestuin, themaonderwijs, ict
leermiddelen, de aanschaf van blokfluiten,
de buitenoverall, muziek, drama en
jaarfeesten. Kortom: De Stern biedt veel
extra’s die zonder de ouderbijdrage niet
mogelijk zijn.
De bijdrage is vrijwillig; toch vragen wij
u om deze bijdrage jaarlijks te voldoen
aan de school. Mocht de bijdrage te hoog
zijn, kunt u in overleg met de directie
de ouderbijdrage in delen betalen of
gedeeltelijk betalen. Wanneer voor
leerlingen geen ouderbijdrage wordt
voldaan, bestaat de kans dat zij niet mee
kunnen doen aan bovengenoemde of
bepaalde activiteiten. Er zal in die gevallen
contact worden opgenomen met de ouders.

Wensboom
Natuurlijk zijn en blijven er altijd wensen.
Wensen die ouders, leerkrachten en de
directie hebben voor de school en haar
leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een
piano om de zang te begeleiden tijdens
jaarfeesten en toneelvoorstellingen. Of
een mooie zandtafel voor de kleuters. Maar
een wens kan ook van kleiner formaat zijn,
denk aan bloembollen en zaadjes voor de
moestuinbakken. Om inzicht te krijgen in
de wensen die leven bij zowel ouders als het
team, hebben wij op school een wensboom
gecreëerd. Op deze wensboom van kurk
prijken onze wensen.
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Hoe werkt het?

Heb je een wens, vul het wensformulier in
en stop je wens in de wensbus. Het team
bespreekt de wens en besluit tot plaatsing
in de wensboom. Wil je een wens realiseren,
ben je vrij om een wens uit de wensboom te
halen en in vervulling te laten gaan.
Een wens kunnen we ook realiseren door
geld te storten op de schoolrekening onder
vermelding van de wensboom en de wens
waar je/ u graag een bijdrage aan levert.

Klachtenprocedure
U kunt erop vertrouwen dat de school
zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch
kan het voorkomen dat u tijdens contacten
met de school niet helemaal tevreden bent
over de gang van zaken. In dat geval is het
belangrijk dit direct aan de juiste persoon
binnen de school bekend te maken.
Indien u klachten heeft over een leerkracht
van de school, probeert u eerst de klacht
op te lossen met de betreffende leerkracht.
Lukt dit niet, dan neemt u contact op met
de directeur van de school. Heeft u andere
klachten over de school dan neemt u
eerst contact op met de directeur van de
school. Indien u in vertrouwen wilt spreken
over een klacht, kunt u contact opnemen
met de (van de directie niet afhankelijke)
contactpersoon van de school. Deze gaat
met u na of het probleem nog door een
gesprek kan worden opgelost. De namen
van de contactpersonen zijn Marjolein Smit
(vertrouwenspersoon) en Nathalie van Gils
(vertrouwenspersoon).
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U kunt hen bereiken via het telefoonnummer
van de school 010-790 11 61.
Indien u daarna vindt dat de school uw
klacht niet serieus neemt, of niet goed
oplost, kunt u contact opnemen met het
bestuur van de stichting, vertegenwoordigd
door de Heer Schouten, staf onderwijs en
kwaliteit van de stichting. Hij is te bereiken
via 010-4125101. Als u vindt dat hij de klacht
niet goed oplost, kunt u contact opnemen
met de externe vertrouwenspersoon van de
stichting.
Klachten waarvoor een aparte regeling en
proceduremogelijkheid bij een commissie
bestaan worden langs die lijn afgehandeld.
Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid
is behandeld, kunt u schriftelijk een
klacht indienen bij de landelijke
klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG.
In het kort:
Stap 1: U probeert de probleemsituatie op
school op te lossen met de leerkracht en/of
de directie;
Stap 2: U schakelt de contactpersoon van
school in;
Stap 3: U dient uw klacht in bij het bestuur
van de stichting (dit kan telefonisch of
schriftelijk);
Stap 4: U dient uw klacht in bij de externe
vertrouwenspersoon van de stichting;
Stap 5: U dient uw klacht in bij de Geschillen
Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
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Een deel van een groot
geheel..
Bestuur en Raad van Toezicht
Het College van Bestuur is het bevoegd
gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht
(keurt goed en houdt toezicht). Basisschool
De Stern valt onder het bestuur van Kind en
Onderwijs Rotterdam.
Regelmatig spreekt het bestuur met de
schooldirecteuren om richting te geven
aan het beleid en zich goed op de hoogte
te stellen van het werk op de scholen
van de Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam. Het College van Bestuur zet
het strategisch beleid voor de stichting uit
en zorgt voor voortdurende impulsen en
beleidsontwikkelingen voor het onderwijs
op de scholen.
Het College van Bestuur vormt een
belangrijke schakel met de omgeving in
Rotterdam. Zij onderhoudt de contacten
met het Rotterdamse onderwijsveld en de
gemeentelijke politiek. Zij vormt daarmee
een belangrijke inspiratiebron voor de
scholen om richting te geven aan het
onderwijs van de toekomst binnen de door
het bestuur gestelde kaders.
In een managementstatuut is weergegeven
welke en hoe de bestuurlijke taken en
bevoegdheden aan stafmedewerkers en
schooldirecteuren zijn gemandateerd.
Het College van Bestuur bestaat uit één lid:
De heer R. van den Berg, voorzitter
College van Bestuur (r.vandenberg@
kindenonderwijsrotterdam.nl)

De stichting onderschrijft de Code Goed
Bestuur, vastgesteld door de PO-Raad.
Wij hanteren de uitgangspunten van de
code bij het dagelijkse werk en gaan op
verantwoorde wijze om met de vrijheid
die deze code biedt. Wij streven er naar
dat het gestelde in deze code zoveel als
redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast
binnen de scholen op basis van de wet. Zie
hier de link voor het document ‘Code Goed
Bestuur’
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
t.a.v. de heer R. van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
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KindeRdam
Basisschool De Stern is onderdeel van
Kindcentrum De Stern. In de praktijk houdt
dit in dat basisonderwijs, buitenschoolse
opvang, peutergroep en dagopvang
samenwerken en op elkaar aansluiten.
Binnen Kindcentrum De Stern wordt de
buitenschoolse opvang, de peutergroep en
de dagopvang verzorgd door KindeRdam.
Kijk op www.kinderdam.nl voor meer
informatie over kinderopvang.
Voor vragen over uw inschrijvingen of
contract kunt u ook rechtstreeks contact
opnemen met de afdeling Klantadvies.
Bij voorkeur per mail naar klantadvies@
kinderdam.nl. Bellen kan via (010) 44 300 36.
Onze klantadviseurs zijn
bereikbaar op:
Maandag 8.30 -17.00 uur
Dinsdag 8.30 -17.00 uur
Woensdag 8.30-17.00 uur
Donderdag 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30 -17.00 uur
Bezoekadres:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Postadres:
Postbus 2150
3000 CD Rotterdam
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Vindingrijk
op
Avontuur
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Bent u nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie:
KC-De Stern
Xerxesweg 13
3045BZ ROTTERDAM
010 - 790 11 61
www.kc-destern.nl
info@kc-destern.nl

