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Voorwoord. 
 
Geachte lezer, 
Voor u ligt de schoolgids van Sterrenschool De Schittering. Een school die u misschien al kent, omdat uw kind 
daar al op school zit. Maar het kan ook zijn dat u nog op zoek bent naar een interessante school voor uw 
kind(eren). In alle gevallen is deze gids voor u een belangrijk document.  
 
We vertellen u hier namelijk graag wat voor school we zijn, hoe we uw kind uitdagen en motiveren om 
optimaal te presteren, alleen of samen met anderen. En dat lukt het best als kinderen plezierig met elkaar 
omgaan, onderlinge verschillen zien en elkaar respecteren. We hebben dan ook veel aandacht voor “het 
plezierig omgaan met elkaar”.  
In de periode dat u uw kinderen aan onze school toevertrouwt, begeleiden we hen zo dat zij zich veelzijdig en 
optimaal ontwikkelen en presteren. Daarbij gaan we vooral op zoek naar hun talenten. We stimuleren onze 
leerlingen om zich stevig te presenteren, zich te laten horen en gezien te worden.  
Die combinatie van optimale (leer)prestaties en een stevige, eigen persoonlijkheid is een prima basis voor een 
goede start in het voortgezet onderwijs. Ons uiteindelijk doel voor alle leerlingen is een mooie toekomst waarin 
zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. 
 
Als u zich aan het oriënteren bent op een school voor uw kind, dan nodigen wij u uit om zeker een bezoek te 
brengen aan Sterrenschool De Schittering. U ziet dan de school “in bedrijf” en dat bezoek is een waardevolle 
aanvulling op deze schoolgids. Veel wat u in deze gids leest, ervaart en ziet u dan in onze onderwijspraktijk van 
alle dag. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met onze intern begeleider, mevr. Wendy 
Trommel-Suijkerbuijk (0165-312459). 
 
Vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot onze schoolgids zijn van harte welkom. 
Die kunt u mailen naar info@sterrenschooldeschittering.nl  
 
Wij wensen u veel leesplezier en als er vragen zijn, dan horen wij die graag. 
 
Namens alle medewerkers van Sterrenschool De Schittering, 
 
Drs. Paul Nelen 
directeur 
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Sterrenschool De Schittering. 
 

De historie. 
Sterrenschool De Schittering is per 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van de basisscholen Mariaschool en 
de Schakel. Op die manier is een krachtige organisatie ontstaan waarin onderwijs en zorg voor kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12/13 jaar in samenhang geboden kan worden. De toevoeging Sterrenschool geeft aan dat de 
school onderdeel uitmaakt van een kindcentrum waarin ook peuterwerk en kinderopvang geboden wordt. In 
hoofdstuk 1 (Onze missie en visie) gaan we uitgebreider in op het sterrenschoolconcept. 
 
Waar is de school te vinden? 
Het komende schooljaar (2017-2018) is De Schittering nog gehuisvest in het gebouw van de voormalige 
Mariaschool aan Ringstraat 3 in Oudenbosch.  
Het gebouw aan de Ringstraat staat aan de rand van het prachtige historische centrum van Oudenbosch en 
beschikt over een eigen gymzaal.  
Zoals het er nu naar uitziet betrekken we in december 2017 het gerenoveerde schoolgebouw in de Sint 
Annastraat, het gebouw van de voormalige Schakel.  
 
Hoe komen we aan de naam “De Schittering”? 
Deze naam geeft aan waar we voor staan; talenten laten stralen en schitteren. In eerste instantie gaat het 
natuurlijk om de talenten van onze kinderen, maar we geven de talenten van medewerkers ook alle ruimte, 
zodat ook zij kunnen schitteren. En u? U heeft ongetwijfeld ook talenten die ons onderwijsprogramma kunnen 
verrijken; een mooi beroep, een interessante hobby, creativiteit? Laat ons dat weten. Op die manier kunnen 
we samen stralen en schitteren. En dat allemaal in het belang van de ontwikkeling van “onze” kinderen die 
door u aan ons worden toevertrouwd. 
 
Wat is de identiteit van de school? 
Sterrenschool De Schittering is een katholieke basisschool. Dit betekent dat we in ons onderwijsaanbod de 
katholieke geloofstraditie laten doorklinken. Uiteraard laten we onze leerlingen ook kennismaken met andere 
geloofsovertuigingen. Ook hier geldt begrip en acceptatie voor elkaar en elkaars geloof. 
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Hoe groot is de school en hoe is het onderwijs georganiseerd? 
Dit schooljaar starten we met ongeveer 230 leerlingen die verdeeld zijn over 10 groepen. De groepen worden 
begeleid door bevoegde leraren. In enkele groepen zijn, naast de leraar, ook onderwijsassistenten werkzaam. 
Verder kent ons team nog de volgende functies en/of taken. 
- Directie; verantwoordelijk voor het schoolbeleid en de dagelijkse gang van zaken. 
- Unitleiders: taken op het gebied van het aansturen van de unit. 
- Intern begeleider, verantwoordelijk voor de leerlingzorg. 
- Gedragsspecialist; taken m.b.t. het pedagogisch klimaat op school. 
- Leesspecialist; taken op het gebied van lezen en leesbevordering. 
- Rekenspecialist; taken op het gebied van het rekenonderwijs. 
- Leraar bewegingsonderwijs (combinatiefunctionaris). 
- Administratief medewerker; verantwoordelijk voor de personele en leerlingadministratie.  
- Conciërge; taken op het gebied van o.a. receptie, administratie, magazijnbeheer, huishoudelijke dienst, 

orde en netheid van het gebouw en de directe omgeving. 
- Schoonmaker; taken op het gebied van schoonmaak en hygiëne.  

1. Onze missie en visie. 

Waar staan we voor? 
Als je zo’n 20 tot 30 jaar terug gaat in de tijd zie je dat er enorm veel veranderd is; de maatschappij is veel 
complexer geworden, het gezin is anders georganiseerd (veel tweeverdieners), gebruik van ICT-toepassingen 
op veel terreinen, continue verandering, gerichtheid op de totale wereld (internationalisering), toenemend 
belang van kennis en het kunnen ontsluiten van kennis enzovoort, enzovoort, enzovoort. 
 
Wat is ons belangrijkste, hoogste doel op de lange termijn?  
Wij bereiden onze leerlingen voor op een mooie toekomst waarin zij optimaal kunnen functioneren in de 
maatschappij. 
 
Welk doel ligt dichterbij? Waar streven wij naar voor onze leerlingen? 
Onze leerlingen stromen uit  naar de voor hen hoogst haalbare vorm van voortgezet onderwijs die hen 
stimuleert, uitdaagt en past bij hun mogelijkheden en talenten.  
 
Hoe realiseren we onze doelen? 
Bij de inrichting van ons onderwijs laten we ons inspireren door het Sterrenschool-concept. Een Sterrenschool 
is een kindcentrum waarin onderwijs, peuterwerk en kinderopvang intensief samenwerken.  
 
Het concept gaat uit van een vijftal sterren of pijlers die zijn afgeleid van ontwikkelingen die zich in onze 
maatschappij voltrekken.   
 
Omdat we rekening houden met deze trends in onze maatschappij hebben we ook uitdrukkelijk aandacht voor; 
1. Flexibele onderwijstijden.  

De schooltijden en toch zeker de vakanties zijn te verklaren vanuit een andere tijd. Voorbeeld; in het 
najaar (de herfstvakantie) werden kinderen “vroeger” ingezet bij de oogst. Die noodzaak is er nu niet 
meer.  
Voor ouders is het soms lastig vanuit hun werk om hun verlof op te nemen in de schoolvakanties. Het kan 
voor hen handig zijn als zij buiten de vastgestelde schoolvakanties om, verlof kunnen opnemen. Een 
sterrenschool streeft er dan ook naar om nagenoeg het hele jaar open te zijn en zij biedt ouders de 
mogelijkheid om binnen vastgestelde kaders verlof op te nemen buiten de reguliere vakanties om. 
Op dit moment loopt er een landelijke pilot op een tiental scholen waar geëxperimenteerd wordt met 
flexibele onderwijstijden. In 2018 vindt er een evaluatie plaats. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet. 
Mogelijk kan dit ook voor de Schittering in de toekomst betekenen dat we met flexibele onderwijstijden 
gaan werken. 
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2. Kinderen leren en ontwikkelen in één klimaat.  

Steeds meer ouders hebben behoefte aan dag arrangementen op de dagen dat zij beiden werken. Zo’n dag 
arrangement kan er als volgt uitzien: voorschoolse opvang, onderwijs, tussen schoolse opvang, onderwijs, 
naschoolse opvang. Het is voor kinderen belangrijk dat zij die “wisselingen’ op de dag als heel natuurlijk 
ervaren. Eenzelfde benadering, hetzelfde pedagogische klimaat door de dag heen draagt daar enorm aan 
bij. 
De peuterspeelzaal OKODOKI maakt onderdeel  uit van De Schittering en de samenwerking met Stichting 
Kinderopvang Oudenbosch op het gebied van naschoolse opvang (NSO) zal verder uitgebouwd gaan 
worden. Ook komen er in het nieuwe gebouw faciliteiten voor kinderopvang van 0 tot 4 jaar. 

3. Maatwerk voor ieder kind waarbij de talenten van onze leerlingen centraal staan.  
Ieder kind is uniek en elk kind heeft (soms verborgen) talenten. Dat vraagt een uitdagend en stimulerend 
onderwijsprogramma dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Ondanks dat we 
maximale resultaten willen behalen op lees-, taal-, en rekengebied,  richten we ons op de totale 
ontwikkeling van onze leerlingen. We streven naar “persoonlijke leerreizen” voor onze leerlingen. Om dit 
mogelijk te maken, krijgen ICT-toepassingen een uitdrukkelijke plaats. 
Van kinderen verwachten we dat ze zelfstandig (alleen of in groepen) kunnen leren en zich ontwikkelen.  
We begeleiden onze leerlingen bij het ontwikkelen van deze positieve (werk)houding. Dat houdt ook in dat 
we onze leerlingen stimuleren om zich stevig te presenteren, samen te werken, zich te laten horen en 
gezien te worden.  
Die combinatie van optimale (leer)prestaties en een stevige, plezierige persoonlijkheid is een prima basis 
voor een goede start in het voortgezet onderwijs.  

4. Maximale resultaten op Taal, Rekenen en Lezen.  
Onder punt 3 gaven we al aan dat deze vaardigheden van groot belang zijn. Deze krijgen dan ook veel 
aandacht. 

5      Binding met de buurt. 
        De school is onderdeel van de wijk, de buurt. Een sterrenschool gaat op zoek naar        
        samenwerkingsmogelijkheden in de omgeving. Wat kunnen school en buurt voor  elkaar betekenen? 

2.  De organisatie van ons onderwijs. 

2.1.  Schoolorganisatie 
Onze school telt momenteel zo’n 230 leerlingen die verdeeld zijn over 10 groepen. De groepen zijn in principe 
samengesteld op grond van leeftijd en niet op grond van schoolvorderingen of schoolprestaties. De groepen 
zijn dus heterogeen; divers wat betreft resultaten en niveau.  
Binnen de groep hanteren we zo veel mogelijk coöperatieve werkvormen. Hiermee bevorderen we de 
samenwerking tussen kinderen en creëren we mogelijkheden voor differentiatie en zelfstandig werken. Ook 
bevorderen we steeds meer de samenwerking tussen de groepen van de onder- en bovenbouw. We zijn er van 
overtuigd dat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren. 
De groepen hebben we verdeeld in units. In dit schooljaar werken we met een unit onderbouw (groep 1 t/m 4)  
en een unit bovenbouw (groep 5 t/m 8). Binnen de units hebben de naastliggende groepen (1-2; 3-4 enz.) 
veelvuldig contact met elkaar. Dit bevordert de samenwerking tussen de groepen.  
 

2.2.  Groepering leerlingen 
De leerlingen zijn op onze school ingedeeld in jaargroepen. Een uitzondering vormen de kleutergroepen waarin 
zowel de oudste als de jongste kleuters zijn ingedeeld. 
De groepen worden samengesteld door de leerkrachten in samenspraak met de intern begeleider.  
 
Bij het groeperen van onze leerlingen wordt met name gelet op; 
• de spreiding van niveaus op didactisch gebied; 
• zelfstandig kunnen leren en werken; 
• creativiteit; 
• karakters, persoonlijkheden, omgang; 
• verhouding jongens – meisjes. 
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Op deze manier komen we tot groepen waarin; 
• plezierig en goed gewerkt kan worden; 
• talenten van leerlingen zoveel mogelijk aanvullend zijn. 
 

2.3.  Het onderwijsteam 
Het onderwijsteam van de Schittering bestaat uit de volgende functies / personen. 
Directeur; algehele leiding van de school. 
• Adjunct-directeur; vervangt de directeur bij zijn afwezigheid. 
• Leerkracht: verantwoordelijk voor zijn/haar groep. 
• Unitleider: coördineert zaken/acties binnen de betreffende unit. 
• Intern begeleider: verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. 
• SVIB-specialist: School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de 

school hanteert om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Op onze school wordt het middel 
voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel 
ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is 
een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIBer) verbonden, die korte beeldopnames 
maakt in de klas en enkele fragmenten vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zo als dat bij andere 
begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIBer een beroepscode, waarin onder andere staat 
dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de beelden die in de 
klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIBer en worden niet zonder haar uitdrukkelijke 
toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij 
specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in 
kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 

• Gedragsspecialist: bevordert het pedagogisch klimaat binnen de school. 
• ICT-coördinator: initieert en stimuleert het gebruik van de computer binnen de groepen. 
• Techniekcoördinator: geeft het techniekonderwijs een structurele plaats in het onderwijsprogramma. 
• Onderwijsassistent(e): biedt ondersteuning in de groep o.l.v. een leerkracht.  
• Onderwijs ondersteunend personeel, zoals: administratief medewerkster, conciërge en 

interieurverzorgsters. 
• Meneer Maikel Geleijns is de vertrouwenspersonen voor de school. In geval van problemen, klachten etc. 

kunt u voor advies bij hem terecht.  
• Jeugdprofessional (Margje van Kasteren) en jeugdverpleegkundige (Marianne Onnink): kunnen hulp bieden 

bij opvoedingsvraagstukken die een relatie hebben met school. 
• Cultuurcoördinator: coördineert alle cultuuractiviteiten op school. 
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3.  Het onderwijsprogramma. 

3.1.  Programma van groep 1-2. 
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. In de peuterspeelzaal OKIDOKI wordt gewerkt 
met Peuterplein aan dezelfde thema’s dan in de groepen 1 en 2 met Kleuterplein. In Kleuterplein zit tevens een 
observatiesysteem waarmee we de ontwikkeling van de kleuters kunnen volgen. Op basis van die informatie 
stellen we dan het programma op. Op die manier werken we aan optimale ontwikkelingskansen voor onze 
jonge kinderen. 
Peuterplein en Kleuterplein staan voor onderwijs aan kinderen van drie tot zes jaar. De methodes hebben een 
sterke pedagogische basis (relatie, autonomie, competentie), een krachtige leeromgeving , tal van 
vernieuwende leermiddelen en geven een stevige stimulering van de totale ontwikkeling van alle kinderen. Ze 
bieden ook extra mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen die dat nodig hebben in de vorm van kleine 
kring en aanbod op 3 niveaus.  
Kleuterplein biedt een afwisseling aan vrije (spel)activiteiten en gerichte activiteiten: het is een combinatie van 
leren, werken en spelen. Kleuterplein is ontwikkelingsgericht waar mogelijk en programmagericht als dat nodig 
is. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werken, spelen en leren, waarbij geprobeerd wordt om 
ouders zo veel mogelijk te betrekken, zodat mogelijkerwijs ook in de thuissituatie hierop verder kan worden 
ingegaan. Tijdens de spelinloop op dinsdag- , woensdagochtend ( voor de Kerstvakantie) of woensdag-  
donderdagochtend (na de Kerstvakantie) maken ouders kennis met het thema en de onderwerpen waar de 
kinderen mee bezig zijn. We proberen steeds te zorgen voor een duidelijk en veilig klimaat. 
Vanaf groep 3 werken we met methodes, waarbij we aansluiten op de werkwijze van Kleuterplein. Hiermee 
zorgen we voor een vertrouwde werkwijze en een doorgaande lijn voor onze kinderen. Het programma is zo 
opgebouwd dat de nadruk ligt op het lezen, rekenen en schrijven. 
 

3.2.  Het programma van groep 3-8. 

3.2.1. Lezen 
We beginnen met het methodisch leren lezen op onze school in groep 3. Daaraan vooraf gaat de training 
“Fonologisch bewustzijn” in groep 1-2. Dit is een methode waarbij de leerlingen klanken krijgen aangeboden 
met ondersteuning van gebaren. Dit is een goede voorbereiding voor het aanvankelijk technisch lezen in groep 
3. De methode 'Veilig leren lezen' (KIM-versie) biedt voldoende gelegenheid om via extra stof in eigen tempo 
en op eigen niveau te werken. Zodra de kinderen alle letters en klanken beheersen en kunnen samenvoegen 
tot woorden en zinnen is het beginnend leesproces voltooid. Ze kunnen dan technisch lezen. In de groepen 
werken we met een methode voor voortgezet technisch lezen:  Estafette. Ook het begrijpen van wat je leest, 
krijgt veel aandacht. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, komen aan bod in de methoden voor begrijpend 
lezen, Tekstverwerken en Blits.  Kinderen leren hoofd- en bijzaken onderscheiden en een tekst samenvatten. 
Het opzoeken van relevante informatie valt onder informatief en studerend lezen. 
Heel leerzaam zijn ook de activiteiten die in samenwerking met de bibliotheek in alle groepen aangeboden 
worden. We vinden het als school erg belangrijk dat ouders met hun kinderen de bibliotheek bezoeken of hun 
kinderen stimuleren om regelmatig (één keer per vier weken) de bieb te bezoeken. We gaan ervan uit dat de 
ouders hun kind aanmelden voor een lidmaatschap. Kinderen tot 12 jaar kunnen een gratis pas aanvragen. We 
stimuleren ouders om dat voor al hun kinderen te doen. 

3.2.2. Nederlandse Taal 
Ons taalonderwijs legt het accent op het interactieve taalgebruik, dit doen wij d.m.v. de methode: “Taal Actief” 
(versie 4). Hierin wordt taal geleerd door te doen en veel te gebruiken. Bovendien biedt de methode 
keuzemogelijkheden aan kinderen.  Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen 
op de behoeften van de kinderen. Op de computer werken kinderen met de woordpakketten uit de 
taalmethode.  

3.2.3. Onderwijs in de Engelse taal 
In groep 7 en 8 werken we met de methode: “The Team”. 
Met behulp van deze methode wordt de luister-, spreek- en leesvaardigheid van de Engelse taal gestimuleerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van een tekstboek, een werkboek, kopieerbladen en het digibord. 
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3.2.4. Schrijven. 
Na de schrijfpatronen in de kleuterbouw, leren de kinderen in groep 3 de letters en in groep 4 de hoofdletters. 
Bij het schrijven letten we op de hantering van potlood of pen, de juiste schrijfhouding en de ligging van het 
papier. Netheid, richting en houding blijven een punt van aandacht. In de bovenbouw worden leesbaarheid en 
tempo belangrijk. De eerste pen wordt verstrekt door de school; als uw kind een vervangende pen nodig heeft, 
kunt u deze bij de administratie aanschaffen tegen kostprijs. Hulpmiddelen voor de pengreep en voor 
linkshandigen zijn op school aanwezig.  
We gebruiken de methode: “Pennenstreken”.  
De groepen 1 en 2 maken gebruik van het voorbereidend aanbod van Kleuterplein. Dit is een voorbereiding op 
het schrijfprogramma in groep 3. Verder is er ook een link met de leesmethode Veilig Leren Lezen. 

3.2.5. Rekenen 
De kinderen leren rekenen vanuit de praktijk van alledag. Op onze school gebruiken we de nieuwste versie van 
de methode: “De wereld in getallen’'. Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat de kinderen de 
gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken. Eén keer per week is er daartoe 
een projecttaak. Hierin krijgen kinderen leerstof aangeboden vanuit een realistische vraagstelling. 
De leerkracht heeft afwisselend een sturende en een ondersteunende rol. Er wordt gebruik gemaakt van 
modellen. Voorbeelden hiervan zijn: getallenlijn, verhoudingstabel, rooster, cirkel en positieschema. Bij de 
methode hoort een computerprogramma voor de training van de tafels van vermenigvuldiging en 
automatisering.  

3.2.6. Wereldoriënterende vakken 
Deze vakken bieden we, vanaf groep 3,  geclusterd aan. Dat wil zeggen dat we een aantal weken werken 
rondom één en hetzelfde onderwerp. Hierdoor kunnen we zorgen voor verdieping en krijgen de leerlingen de 
kans om met eigen leervragen rondom een bepaald thema aan de slag te gaan. Door interactief en 
aanschouwelijk met de onderwerpen bezig te zijn, komt het regelmatig voor dat uw kind materiaal, platen, 
boeken enz. mee mag nemen naar school. 
Er wordt dus thematisch gewerkt, waarbij de onderwerpen komen uit de methode Blink wereld. 
In de groepen  1/2 gebruiken we de onderdelen wereldoriëntatie uit Kleuterplein.   

 
• Techniek. 
Het vakgebied techniek zit verweven in de diverse gebruikte methoden. Daarnaast gebruiken we de lessen van 
de “Techniektorens”.  
• Gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 
Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als: het eigen lichaam, tandenpoetsen, alcohol en drugs, 
veiligheid, spelen, sociale contacten, reclame. Soms worden deze onderwerpen in de methode aangeboden, 
soms zijn het losse projecten die door GGD, SBD of politie worden aangereikt.  
We besteden aandacht aan Burgerschap: de school is een oefenplaats voor goed burgerschap. Op school krijgt 
de leerling te maken met processen, gedragingen, gebeurtenissen die in de samenleving zelf ook zijn terug te 
vinden. De leerling wordt gestimuleerd om zijn mening te uiten, zich adaptief op te stellen en respect te tonen, 
voor zichzelf en voor de ander. Binnen de op onze school gebruikte methodes wordt aandacht besteed aan 
deze aspecten. De kerndoelen met betrekking tot “burgerschap” zijn terug te vinden in deze methodes. 

 

3.2.7. Sociaal emotionele ontwikkeling 
Via de methode/aanpak Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO) werken aan een plezierig pedagogisch klimaat 
waarin leerlingen goed met elkaar omgaan, samen leren en werken. 
Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan 
ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt 
en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is 
de kern van het GDO. 

3.2.8.  Expressie activiteiten 
Creativiteit is het vermogen om uit ervaringen, gevoelens en gedachten nieuwe combinaties, ideeën of 
producten te vormen. Kinderen groeien hierdoor in hun ontwikkeling, zodat ze komen tot een meer bewuste 
waarneming van hun omgeving.  De school neemt deel aan het traject Cultuurloper, waardoor er 
cultuureducatie van goede kwaliteit wordt gegeven en heeft de cultuur een vaste plaats binnen het onderwijs. 
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3.2.8.1. Creatief taalgebruik en drama  
Hierbij staat het uitbeelden van gevoelens, gebeurtenissen, ervaringen en ideeën centraal. Dit gebeurt veelal 
binnen de eigen groep op een geschikt moment. Soms organiseren we projecten rondom dans en drama. 
Tijdens de verschillende vieringen (b.v. kerstviering, paasviering, einde schooljaar) krijgen de kinderen de 
gelegenheid om op het podium voor het voetlicht te treden. In groep 8 zijn er tijdens het schoolkamp creatieve 
onderdelen gepland. Op het einde van het schooljaar wordt in groep 8 een slotmusical uitgevoerd. 

3.2.8.2. Handvaardigheid en tekenen 
Met handvaardigheid bedoelen we handenarbeid en textiele werkvormen. Het kind leert verschillende 
materialen kennen:  o.a. papier, blik, deeg, gips, hout, folie, draad en stof. Technieken met bijbehorend 
gereedschap worden verkend en aangeleerd. Ook op dit vakgebied doen we daar waar mogelijk mee aan 
projecten. 
Bij het tekenen zijn het goed leren kijken, de ontwikkeling van de fantasie en kleurgebruik belangrijk. Kinderen 
leren omgaan met een diversiteit aan materialen. Van heel grof naar heel fijn. Ze leren begrippen als lijnen, 
kleuren, vormen, compositie en patronen. 

3.2.8.3. Muziek 
Bij muziek gaan we uit van de methode: “Moet je doen”. Hierin zitten de onderdelen; muziek beluisteren, 
muziek maken, muziek en bewegen, muziek vastleggen en spreken over muziek. De methode wordt in alle 
groepen gebruikt.  
Ook heeft de school een cultuureducatieplan. In dit plan wordt er voor gezorgd dat kinderen op verschillende 
terreinen in aanraking komen met cultuuruitingen. De school maakt hierbij gebruik van de diensten die de 
Marktplaats Halderberge aanbiedt. Het activiteitenplan is zo opgesteld dat het dekkend is voor de kerndoelen. 

3.2.8.4.Lichamelijke oefening; sport en spel 
We stimuleren de kinderen zich te bewegen. We scheppen situaties in een vertrouwde en veilige omgeving, 
waardoor kinderen zicht krijgen in de ruimtelijke oriëntatie. Onze speel- en gymzaal lenen zich hier uitstekend 
voor. Dit vakgebied beoogt de ontwikkeling van de grove motoriek te bevorderen. 
De groepen 1 en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Deze groepen spelen elke dag buiten, mits het weer 
dit toestaat. Er zijn materialen aanwezig die uitnodigen tot bewegen. Rijdend materiaal, klein spelmateriaal en 
een zandbak. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de speelzaal. De oudere kinderen gymmen in de gymzaal.  
Om het belang van bewegingsonderwijs te benadrukken, hebben alle groepen (1 tot en met 8)  één les 
bewegingsonderwijs van een vakdocent. De tweede les wordt verzorgd door de leerkracht zelf.  
Onze school doet mee aan het project De Sportieve School. Deze methode levert ondersteuning aan de 
leerkracht. Daarnaast maken we gebruik van een andere methode “Bewegingsonderwijs”: deze  bestaat uit 
gym-, spel- en vrije lessen.  

3.2.9.  Levensbeschouwelijke vorming. 
Catechese, Kerst- en Paasvieringen, verhalen uit de Bijbel zijn zaken die wij belangrijk vinden op onze school. 
Aan de hand van de methode: 'Trefwoord' brengen we hier een zekere lijn in. Gedurende een aantal weken 
werken we diverse thema's uit. De thema's hebben niet altijd een Bijbelse basis maar zijn in belangrijke mate 
gericht op de normen en waarden die in het leven en de samenleving belangrijk zijn. We willen hiermee 
bereiken dat kinderen vertrouwd raken met zaken die voor een sociale leefwijze en in een multiculturele 
samenleving van groot belang zijn. 
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4.  Zorg voor kinderen. 

4.1.  Inschrijven van leerlingen en Passend Onderwijs. 
Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie plaats door een kijkje op school te 
nemen. De nieuwe leerling en zijn/haar ouders worden dan ontvangen door Wendy Trommel-Suijkerbuijk, de 
intern begeleider van de school. U en uw kind worden dan rondgeleid om een indruk van de school te krijgen. 
In dit gesprek wordt verkend of onze school aan de onderwijsbehoeften van uw zoondochter kan voldoen. Let 
op: een eerste gesprek is oriënterend van karakter voor zowel u als ons. Vervolgens ontvangt u een 
informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een aanmeldformulier en een inschrijfformulier. Na het invullen 
heeft u, indien nodig naar het oordeel van de school, een tweede gesprek, waarin besproken wordt wat ouders 
en school van elkaar mogen verwachten. Tussen het moment van aanmelden en inschrijven heeft de school 
maximaal 10 weken de tijd om te bepalen of uw zoon/dochter daadwerkelijk ingeschreven kan worden op onze 
school. Als onze school uw kind kan bieden wat het nodig heeft, ontvangt u van ons een bericht dat  uw zoon of 
dochter wordt ingeschreven.   
In het kader van Passend Onderwijs moeten we namelijk beslissen of we denken dat we uw zoon/dochter op 
onze school passend onderwijs kunnen bieden. Kunnen wij dit als school niet, dan zoeken we samen met u naar 
een goede oplossing. 
Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw kind een paar keer te 
laten ‘oefenen’ op school. 
  
Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij, nadat uw kind bij ons op school is 
ingeschreven, van de vorige school een leerling dossier. 
 
In het leerling dossier zijn onder andere opgenomen: 
• Het onderwijskundig rapport; 
• Gegevens uit het leerlingvolgsysteem; 
• Kopie van het schoolrapport; 
• Bewijs van uitschrijving van de vorige school; 
• Een eventueel handelingsplan. 
Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij de ontwikkeling van 
uw kind. 
 
Opmerking: Als u uw kind aanmeldt, onderschrijft u de uitgangspunten van de school. Dat betekent ook dat u 
uw kind mee laat doen met alle schoolactiviteiten; u moet hierbij denken aan het afnemen van toetsen en 
vragenlijsten, deelname aan schoolkamp, schoolreis, sportdag, culturele activiteiten etc.  
Deze zaken staan ook vermeld op het inschrijfformulier. 
Bij de aanmelding gelden ook de spelregels uit het beleidsplan van ons schoolbestuur: Toelating en 
verwijdering van leerlingen (zie boven schoolse gids op de website van de Borgesiusstichting). 
 

4.2.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. 

4.2.1. Het verkrijgen van gegevens over de vorderingen 
Bij de aanmelding van de nieuwe kleuter geven de ouders ons de eerste informatie over hun kind. Een 
hulpmiddel daarbij is de 'Kijklijst voor het jonge kind'. Wij vinden het een vanzelfsprekende zaak dat ouders de 
school toestemming verlenen om informatie in te winnen bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en dat 
ouders alle informatie verstrekken die voor de verdere ontwikkeling van belang is. 
Tijdens de eerste jaren op de basisschool kunnen we door observatie ontdekken of een kind zich ontwikkelt 
naar verwachting. Er wordt gekeken naar de manier van bewegen, spelen, taal en spreken, gedrag en 
resultaten van opdrachten. Om niet afhankelijk te zijn van het persoonlijk oordeel van één onderwijsgevende, 
starten we in de kleuterbouw met de eerste toetsen. 
 
In de groepen 3 en 4 worden de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen aangeleerd en krijgen de 
kinderen voor het eerst te maken met de beoordeling van hun werk.  
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In de groepen 5 t/m 8 komen er geleidelijk aan steeds meer vakken bij en zal ook het aantal resultaten dat 
wordt bijgehouden, toenemen.  
 
Bij de methodes voor de verschillende vakken horen de methode gebonden toetsen. Na een paar lessen of na 
een hoofdstuk kunnen we meten of de stof voldoende beheerst wordt. Met de toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem, die onafhankelijk van methodes worden samengesteld, meten we twee keer per jaar de 
vorderingen van de kinderen. Hierbij is het mogelijk om vergelijkingen te treffen met andere scholen in het 
land. 
Na het afnemen van de toetsen gaat iedere groepsleerkracht na hoe de score is van de leerlingen. Ook gaat de 
leerkracht na welke mogelijke consequenties dat kan hebben voor de lessen. Indien nodig wordt speciale hulp 
gevraagd. Hierover later meer. 
 
De toetslijn voor het leerlingvolgsysteem ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
• Voor de  kleuters gebruiken we rekenen voor kleuters en voor taal de CPS toetsen. 
• In de hogere groepen worden de volgende toetsen  afgenomen: rekenen en wiskunde, spelling, technisch 

lezen (groep 3), woordenschat, leestempo, begrijpend lezen en studievaardigheden. 
• In groep 6 nemen we de NSCCT-toets af: deze toets geeft een verwacht prestatieniveau aan, net als de 

DLS die in groep 7 wordt afgenomen. 
• Begin groep 8 nemen we de NIO af. Met behulp van deze toets gaan we na of de schoolresultaten in 

overeenstemming zijn met de individuele capaciteiten van de leerling. Deze gegevens worden gebruikt bij 
het advies t.b.v. het vervolgonderwijs, naast de score van de Cito-eindtoets, de schoolvorderingen en de 
observaties van de leerkracht. Ook nemen de leerlingen deel aan de CITO-Eindtoets. Op basis van al deze 
gegevens, stelt de leerkracht een schooladvies voor het vervolgonderwijs op. Sinds het schooljaar 2014-
2015 wordt de Eind CITO afgenomen nadat het schooladvies met de ouders is besproken.  

4.2.2. Het vastleggen van de gegevens 
Om zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen dienen tal van gegevens vastgelegd en bewaard te 
worden. Behalve het noteren van de behandelde leerstof en activiteiten, zal ook van iedere leerling persoonlijk 
een aantal dingen moeten worden opgeschreven. We hanteren hiervoor klassenmappen en registratiemappen. 
Van iedere leerling wordt bovendien een individueel leerling-dossier aangelegd. Deze dossiers worden bewaard 
in gesloten archiefkasten, waar alleen belanghebbenden toegang toe hebben. Dit gebeurt met in achtneming 
van de Wet op de persoonsregistratie. Ook ouders/verzorgers hebben het recht om het leerling-dossier in te 
zien. Als externe medewerkers om informatie vragen dienen de ouders/verzorgers altijd schriftelijk 
toestemming te verlenen. 

4.2.3.  Het bespreken van de vorderingen 
De ontwikkeling van uw kind(eren) bespreken we twee keer per jaar. In dat gesprek kijken we terug op de 
voorbije periode, maar we gaan vooral in op het programma en de doelen voor de komende periode. 
Zodoende bent u niet alleen op de hoogte van de resultaten van uw kind, maar ook van het programma van de 
komende periode en de specifieke zorg voor uw kind als dat het geval is. Het oudergesprek wordt hoofdzakelijk 
gevoerd aan de hand van een overzicht dat de leraar opstelt voor de komende periode. De leraar stelt 2 keer 
per jaar, steeds na de Cito-toetsen, zo’n overzicht op. De eerste toets periode valt elk jaar in de maanden 
januari/februari, de tweede toets periode in de maanden mei/juni. De resultaten van mei en juni zijn 
medebepalend voor het onderwijsprogramma voor het volgende schooljaar. In de maand september ontvangt 
u daar een uitnodiging voor een oudergesprek. De toets resultaten van februari/maart gebruikt de leerkracht 
bij het onderwijsprogramma voor de periode van april tot het einde van het schooljaar. Ook dan wordt u 
uitgenodigd voor een oudergesprek. 
Wat er zoal in de oudergesprekken aan de orde komt, leest u verder op in deze gids in de paragraaf ´Het 
oudergesprek’. Als het nodig is, kan de leerkracht van uw kind(eren) ook tussendoor het programma bijstellen. 
Daar wordt dan natuurlijk met u over gesproken. Ook is het zo dat de leerkracht bij bijzonderheden altijd 
contact met u opneemt. We gaan er van uit dat u dat ook doet. Daarnaast krijgen de leerlingen vanaf groep 3 
een rapport. 
 
Voor groep 8 valt het tweede gesprek wat eerder in verband met het schooladvies. U wordt daarover op tijd 
geïnformeerd. 
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In de eerste schoolweek is er een algemene informatieavond waarop u kennis kunt maken met de leerkracht 
en informatie krijgt over het reilen en zeilen in de groep. 
 
De werkwijze in de groep. 
Hoe gaat de leerkracht van uw kind(eren) nu te werk in de groep? 
De leerkracht weet waar uw kind in de voorbije periode aan gewerkt heeft en wat de resultaten zijn. 
Vervolgens kijkt hij/zij voornamelijk vooruit. Wat komt er de komende periode aan bod bij Taal, Lezen en 
Rekenen? 
Vragen die de leerkracht zich dan stelt zijn bijvoorbeeld: 
• “Waar ga ik de komende periode met mijn groep aan werken? Wat staat erop het programma?” 
• “Wat moeten mijn leerlingen kunnen om daar met succes aan te beginnen? Welke voorkennis is vereist?  
• “Beheersen mijn leerlingen die noodzakelijke voorkennis?”  
• “Wat zijn de talenten van mijn leerlingen die ik kan inzetten?” 
• “Waar moet ik rekening mee houden?“ 
• “Wat hebben mijn leerlingen nodig om goed te kunnen leren?”  
 
Het oudergesprek. 
Met u willen we ook graag vooruitkijken door op hoofdlijnen het programma van de komende periode voor de 
vakken Taal, Lezen en Rekenen te bespreken. Dat gesprek voert de leerkracht voornamelijk aan de hand van 
een overzicht waarop u informatie vindt over: 
• De resultaten van uw kind in de voorbije periode. 
• Kenmerken van uw kind die stimulerend of belemmerend kunnen zijn voor het leren. 
• Wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. We noemen dat de “basale onderwijsbehoeften”. 
• Wat uw kind nodig heeft op het gebied van de vakken Lezen, Taal en Rekenen. Dat noemen we de 

“specifieke onderwijsbehoeften”. 
 
In principe is het altijd mogelijk een gesprek te hebben met de leerkracht. Dit kan op initiatief van uzelf, de 
leerkracht, de intern begeleider, of de directie. Wij stellen het zeer op prijs als u uw vragen, problemen, 
klachten bij ons weglegt: blijf er niet mee aan de poort staan, maar kom naar binnen!  
 
De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport/portfolio mee. Naast gegevens van Cito-toetsen, wordt er 
ook informatie gegeven over het dagelijkse werk in de groep.  
In groep 1/2 werken we met een portfolio voor de kinderen. In groep 3 werken we  met een rapport en met 
een portfolio. Voor de waarderingen in het rapport  werken we met letters. Vanaf groep 4 tot en met 8 werken 
we met een rapport met cijfers/letters en een portfolio. 
 

4.3.  De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Passend Onderwijs. 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. 
Dit betekent o.a. dat een ouder zijn kind(eren) altijd kan aanmelden bij een basisschool, ook al is er sprake van 
specifieke onderwijsbehoeften. De overheid streeft namelijk naar passend onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. 
Na de aanmelding onderzoekt de school dan ook, samen met de ouders, welke specifieke onderwijsbehoeften 
hun kind heeft. Vervolgens onderzoekt de school of zij dat ook kan bieden. Als dat zo is, kan de leerling worden 
ingeschreven. Als de onderwijsbehoefte voor de school te specifiek is, dan gaat zij, opnieuw samen met de 
ouders, op zoek naar een passend alternatief. 
 
Meer informatie over de procedure van aanmelden en inschrijven kunt u lezen in de paragraaf “Inschrijven van 
leerlingen”.  
 
Wanneer bij de bespreking van de vorderingen geconstateerd wordt dat een leerling extra zorg dient te 
ontvangen, worden daarover afspraken gemaakt en vastgelegd.  
In overleg met leerkracht en/of intern begeleider en de ouders wordt besloten hoe en zo mogelijk hoelang de 
leerling die extra zorg ontvangt. In de groeps-en leerlingbesprekingen worden alle leerlingen besproken. De 
intern begeleider coördineert en bewaakt de gemaakte afspraken.  
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4.3.1. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief(OOP)  
Het is mogelijk dat een leerling op één of meerdere leergebieden een achterstand op bouwt. Als die 
achterstand te groot wordt, kan deze leerling het eindniveau van het basisonderwijs op dat leergebied niet 
halen. Dan wordt er voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 
 
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan 
• Het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen,  
• Het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, 
• Afstemming tussen ouders, leerling en school over de te behalen doelen 
• Een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
• Het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg),  
 
Bij het vaststellen van de doelen die we willen bereiken gaan we uit van hoge, maar wel reeële verwachtingen. 
We willen onszelf en de leerling stimuleren om niet alleen te volgen hoe ver een leerling komt, maar juist 
boven verwachting te presteren.  
In het ontwikkelingsperspectief wordt het volgende opgenomen: 
• De verwachte tussen- en einddoelen voor het betreffende leergebied 
• De bijpassende leerstofplanning 
• De manier van toetsing 
• De verwachte uitstroom naar het VO 
Een ontwikkelingsperspectief kan worden opgesteld vanaf groep 6. Criterium hiervoor is de achterstand die 
een leerling opgebouwd heeft en die niet ingehaald kan worden om wat voor reden dan ook. Ook is het 
wenselijk dat er een capaciteitenonderzoek ten grondslag ligt aan het OOP.  
Tot die tijd wordt geprobeerd de leerling de leerstof zo veel mogelijk op groepsniveau aan te bieden. Er kan 
ook gekozen worden voor een basisselectie binnen de leerstof. 
Een OOP wordt in overleg met leerkrachten en ouders opgesteld. Tijdens het volgen van een OOP wordt 
intensief gekeken naar wat voor de leerling  mogelijk en wenselijk is. 

4.3.2. Meer en hoogbegaafde leerlingen. 
Voor meer en hoogbegaafde leerlingen hebben de drie Borgesiusscholen in Oudenbosch een plusklas 
georganiseerd. Een leerling kan pas gaan deelnemen aan de plusklas als hij/zij ook gediagnostiseerd is als meer 
en/of hoogbegaafd. Daartoe volgen we het protocol hoogbegaafdheid dat op school is in te zien. 
  
De aanpak van meer- en hoogbegaafde kinderen in de plusklas is drieledig:  
1. De reguliere lesstof wordt gecompact. Tevens is er verrijkingswerk waar in de eigen klas aan gewerkt wordt. 
2. In de plusklas zijn meer- en hoogbegaafde kinderen met ontwikkelingsgelijken aan het werk rondom 
smartgames of opdrachten die het creatieve denkvermogen stimuleren. 
3. De kinderen hebben individueel met de talentvaardigbegeleider een plan met een concreet doel opgesteld 
om te werken aan vaardigheden die voor hen nog moeilijk zijn. Tijdens de plusklas worden de vaardigheden 
aangeleerd en de kinderen moeten ze in de eigen klas toepassen. 
 

4.4.  Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Voorafgaande aan het individuele schoolkeuzeadvies en het bijbehorende gesprek, is er voor de ouders volop 
informatie beschikbaar over de verschillende vervolgopleidingen. Kranten en folders, open dagen en 
voorlichtingsavonden helpen daarbij. Op onze school informeren we de ouders van groep 8 tijdens de jaarlijkse  
informatieavond over de gang van zaken rond toetsen, testen, het advies en de keuze. We leggen duidelijk uit 
hoe het schooladvies tot stand komt. Zie hiervoor ook 4.2. Belangrijk punt hierbij is om aan de ouders duidelijk 
te maken dat er verschil kan bestaan tussen capaciteiten en prestaties en dat ook het welbevinden op de 
vervolgschool van groot belang is. De definitieve schoolkeuze komt in maart tot stand. We informeren u over 
de rechten die ouders hebben bij de schoolkeuze en de afspraken over de aanmelding bij het voortgezet 
onderwijs.  
Voor de kinderen die de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport ingevuld. Dit rapport wordt door 
de school naar de ontvangende school gestuurd. Indien nodig is er contact met het voortgezet onderwijs. 
We hebben ook na augustus gedurende het jaar in de brugklas zo nodig contact met de vervolgschool. De 
basisschool ontvangt in het brugjaar ook de rapportuitslagen. 
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Kinderen die de overgang lastig vinden worden in overleg met ouders aangemeld voor het programma Met 
plezier naar school. Dit programma vindt  plaats in de laatste vakantieweek om kinderen voor te bereiden op 
de overstap naar het voortgezet onderwijs. 
 

4.5.  Naschoolse activiteiten voor kinderen.  
Onze school neemt deel aan de Verlengde Schooldag activiteiten, die in het kader van de Brede School door de 
gemeente Halderberge worden georganiseerd. Twee keer per jaar krijgen de kinderen de gelegenheid om in te 
schrijven voor activiteiten die na schooltijd op school worden aangeboden. Naast deze "Brede School 
activiteiten" worden er ook sportieve activiteiten aangeboden in het kader van “Sportief Nablijven”, eveneens 
een initiatief van de gemeente. Er wordt steeds een kleine bijdrage gevraagd voor deelname aan deze 
activiteiten.  
Verder zullen we deelname aan buitenschoolse activiteiten promoten als daar aanleiding voor is. Dit betekent 
dat kinderen thuis kunnen komen met informatiemateriaal over b.v. sport, cultuur, muziek, expressie e.d. De 
school heeft met deze activiteiten verder geen bemoeienis. 
Verder is er in het gebouw Voor- en Naschoolse Opvang geregeld. Met ingang van dit schooljaar heeft de 
Borgesiusstichting de uitvoering van de BSO neergelegd bij SKO. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
website van de school. 
 

4.6.  Buitenschoolse activiteiten. 
Na schooltijd, in de vakantie en in het weekeinde of op de woensdagmiddag worden door allerlei 
maatschappelijke instellingen activiteiten georganiseerd waaraan kinderen vrijwillig kunnen deelnemen. De 
bedoeling ervan is dat de kinderen ervaren dat het leuk is om aan het verenigingsleven deel te nemen. Als 
school leveren we op deze manier een bijdrage aan een gerichte keuze voor de besteding van de vrije tijd. Door 
middel van een briefje of een folder worden de kinderen op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van 
deelname. Wij zullen u tevens informeren onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit wordt georganiseerd. 
Vaak zijn de scholen er niet direct bij betrokken. De kinderen gaan op eigen gelegenheid en de 
verantwoordelijkheid ligt niet bij school, maar bij de ouders. 
Voor een overzicht van geplande activiteiten verwijzen naar de jaarkalender die op de website actueel 
gehouden wordt. 
 

5.    Het team. 

5.1.  Het team. 
Voor de namen van de leerkrachten en de verdeling over de groepen verwijzen we naar onze schoolkalender. 
Daar worden ook het onderwijs ondersteunend personeel en de leerkrachten met bijzondere taken genoemd.  
 
 

5.2.  Vervanging. 
Leraren kunnen één of meerdere dagen afwezig zijn. Behalve voor festiviteiten, studie of compensatieverlof, 
kan dit ook zijn in verband met ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof. Het ene verzuim komt plotseling, 
het andere is tevoren bekend. We streven ernaar het ongemak voor kinderen zo klein mogelijk te houden. 
Vervanging wordt met ingang van dit schooljaar geregeld door Leswerk (het voormalige Centrum 
Personeelsvoorziening West-Brabant). Bij langdurige ziekte wordt de vervanger een vertrouwd gezicht in ons 
team. Het streven is bij vervanging één invaller per groep in te zetten. Helaas lukt dat niet altijd. We proberen 
in ieder geval steeds de best mogelijke oplossing voor de kinderen te kiezen. 
 

5.3.  De begeleiding en inzet van stagiaires.  
Iedere school heeft de plicht om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Alle op school aanwezige groepsleraren 
kunnen in principe een stagiaire ter begeleiding ontvangen. De Schittering ontvangt studenten van 
verschillende opleidingen. Al naar gelang hun studiejaar en opleidingsschool, ziet de stage er anders uit. 
Stelregel is dat opdrachten altijd moeten passen in ons lesprogramma. 
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De studenten van het vierde jaar kunnen solliciteren naar een plaats voor leraar in opleiding (LIO). Ze krijgen 
dan de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep op zich te nemen. De leerkracht 
uit die groep is in die tijd beschikbaar voor andere taken, maar blijft stand-by. De groepsleraren die mentor 
zijn, kunnen extra bijgeschoold worden.    

6.    Ouders: communicatie, overleg en ouderparticipatie  

6.1.  Het belang van de betrokkenheid van ouders. 
Ouders vertrouwen een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kinderen aan de school toe. Wij 
willen dat vertrouwen waard zijn en kwalitatief goed onderwijs bieden. Een belangrijke basis hiervoor is het 
contact tussen ouders en school. Zonder wederzijdse betrokkenheid redden wij het als school niet. Uw hulp en 
inbreng kunnen wij niet missen. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om met ons in gesprek te blijven, uw stem 
te laten horen en uw inzet te tonen. Belangrijk daarbij is dat ouders en school op dezelfde golflengte zitten. Dit 
hoofdstuk gaat over de mogelijkheden tot contact en hulp. 
 

6.2.  Informatieverstrekking.   
• Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Ouders die graag 

persoonlijk geïnformeerd willen worden over diverse zaken kunnen altijd terecht bij de leerkrachten, de 
intern begeleider of de directie. Graag even een afspraak maken. 

• Tweemaal per jaar wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. In september is een eerste 
oudergesprek om samen met de ouders te kijken naar de doelen die de komende periode behaald dienen 
te worden en hoe we dat gaan doen. In dit gesprek kijken we voornamelijk vooruit. In maart is een tweede 
ouderavond waarbij de voorgaande periode wordt geëvalueerd en we opnieuw vooruit kijken naar de (de 
doelen van de) komende periode. Regelmatig is er een inloopmogelijkheid. 

• Hebt u vragen, opmerkingen, bezwaren etc., maak dan alstublieft een afspraak met de leerkracht als u 
merkt dat er iets is met uw kind:  Vindt u dat u niet gehoord wordt, neem dan contact op met  de intern 
begeleider. Vindt u ook hier geen antwoord op uw vragen, dan kunt u natuurlijk terecht bij de directeur. 
Maak in ieder geval uw vraag, probleem bespreekbaar bij de juiste personen! 

• Via de website en het Ouderportaal worden ouders geïnformeerd over belangrijke zaken van de school. 
Sinds we werken met het Ouderportaal verschijnen er geen infobulletins meer. 

• Jaarlijks wordt een kalender verstrekt waarin de activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan. 
• De schoolgids informeert u over de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs op onze school.  
• De oudervereniging en het schoolteam kunnen ouderavonden organiseren rondom speciale thema's. 
• Het kwaliteitsforum komt twee keer per schooljaar bijeen. 
• De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. 
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6.3.  Inspraak. 
A. Oudervereniging. 
De oudervereniging bestaat uit ouders, die gekozen zijn door ouders. Zij vergaderen gemiddeld zes keer per 
jaar. Bij iedere vergadering van de oudervereniging is een leerkracht aanwezig. In de oudervereniging komen 
vooral die zaken aan de orde die te maken hebben met het uitvoeren van allerlei activiteiten. De 
oudervereniging is verdeeld in verschillende commissies. Ouderhulp in de klas wordt via de leerkracht geregeld. 
Elke groep heeft een klassenouder. Wij zijn blij met het grote aantal ouders dat ieder jaar weer bereid is om 
zich in te zetten voor de school en de kinderen.  
 
B. GMR/MR . 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
Zie voor nadere informatie de algemene gids van de Borgesiusstichting. U kunt deze vinden op de website van 
de stichting. 
De Medezeggenschap Raad. 
Taken van de MR zijn o.a.:  
• Instemming/ advies geven aan c.q. over besluiten die door het bestuur en directie jaarlijks worden 

genomen, t.a.v. bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, het nascholingsplan, meerjarenplan, 
Arbozaken, ICT-plannen (Informatie, Communicatie Technologie), besteding budgetten;  

• Bespreken plannen die voor besluitvorming in de GMR aan de orde komen, bv., meerjarenbeleidsplan, 
bestuursformatieplan;  

• Organiseren verkiezingen indien nodig;  
• Samenstellen jaarverslag; 
• Volgen en reageren op het beleid dat door de algemene directie van de Borgesiusstichting wordt 

aangedragen, bv. kwaliteitszorg in de school, personeelsbeleid.  
In principe kan de MR alle schoolse zaken bespreken. Het betreffen vrijwel altijd beleidszaken. Dit is ook het 
verschil met de Oudervereniging. Die regelen een aantal praktische zaken op de school tijdens bv. activiteiten.  
Vergaderingen. 
De MR streeft ernaar om na een GMR-vergadering bij elkaar te komen. 
Bij de vergaderingen kan de directie aanwezig zijn om advies en informatie te geven. In principe zijn deze 
vergaderingen openbaar. De MR en GMR zijn er voor u, uw kinderen en het personeel. 
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6.4.  Klachtencommissie.   
 
Klachtenregeling 
Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker 
van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken. 
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen en dergelijke in eerste instantie 
worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Bijvoorbeeld: Een ouder met een 
klacht over een leerkracht of zijn/haar manier van lesgeven kan dus niet terecht bij de directeur of het 
algemeen management van de Borgesiusstichting, voordat de ouders het probleem hebben besproken met de 
betrokken leerkracht. 
Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd: 
• Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht. 
• Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt 

de intern begeleider van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap worden 
betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen. 

• Stap 3: Indien ook na het overleg met de intern begeleider (i.c. Wendy Trommel-Suijkerbuijk) de kwestie 
niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de directeur.  

• Stap 4: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, 
wordt de zaak voorgelegd aan de algemeen directeur van de Borgesiusstichting. Deze zal in voortdurend 
overleg met de directeur de kwestie bekijken en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. 

 
Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal u 
kunnen adviseren over welke stappen u het beste kunt nemen. Momenteel is meneer Maikel Geleijns onze 
vertrouwenspersoon. 
 
Voor de hele Borgesiusstichting is de GGD West Brabant gevraagd om als vertrouwenspersoon op te treden. 
Bereikbaarheidsgegevens treft u hieronder aan. Bij deze instantie kunt u rechtstreeks, of op aanraden van de 
contactpersoon met een mogelijke klacht terecht. 
De vertrouwenspersoon van de GGD luistert naar uw verhaal en kan in overleg met u twee dingen doen: 
• De eerste mogelijkheid is bemiddelen tussen u en de school. 
• In ernstige gevallen of wanneer bemiddeling niet lukt, zal de vertrouwenspersoon u aanraden om een 

klacht in te dienen bij de klachtencommissie en u op weg helpen hierin de juiste weg te vinden. 
 
Vertrouwenspersoon op bestuursniveau 
GGD West Brabant 
www.ggdwestbrabant.nl 
076 - 5282000 
 
Klachtencommissie 
De Borgesiusstichting is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. 
De adresgegevens zijn: 
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag 
Tel.: 070-3861697 
www.gcbo.nl 
e-mail: info@gcbo.nl 
 
Het hele verhaal klinkt zwaar. Het is een weg die, wanneer dat nodig is, zeker bewandeld moet worden. 
Gelukkig geldt voor verreweg de meeste ontevredenheden dat we er wel samen uit komen. Bij een positief 
contact tussen ouders en school, worden een heleboel problemen in een vroeg stadium waargenomen, 
besproken en opgelost. 
 
Samen komen we er wel uit! 
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6.5.  De ouderactiviteiten.   
Veel ouders zijn de school behulpzaam bij tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten. En dat zijn er heel 
wat; we noemen hier onder meer: kerstviering, schoolkamp, atletiek, sportdag, verjaardag van teamleden, 
thema-avond, sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, geraniumactie, carnaval, verkeer, musical,  werkgroep hoofdzorg, 
afscheid groep acht. 
Jaarlijks kunnen de ouders zich voor één of meer van de bovengenoemde activiteiten inschrijven. Wanneer 
hulp nodig is, kunnen leerkrachten vragen om assistentie in de klas.  
We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Wilt u ons helpen bij een van de genoemde activiteiten, meldt u 
zich dan bij de oudervereniging.  
De oudervereniging organiseert in en na overleg met het team tal van activiteiten. Zonder hun hulp zouden we 
niet alle activiteiten kunnen organiseren en zeker niet op de manier zoals dat nu gaat! 

6.6.  Overblijfmogelijkheden.   
Op school wordt er gelegenheid geboden om tussen de middag over te blijven. Deze tussenschoolse opvang 
(TSO) wordt uitgevoerd door Stichting Kinderopvang Oudenbosch. Meer informatie over het overblijven kunt u 
vinden op de website van de school. Contactpersoon is Sharona Tak. 
 
 

6.7.  Ouderbijdrage(n).    
Aan de ouders worden jaarlijks verschillende bijdragen gevraagd. De meest bekende is de ouderbijdrage ten 
behoeve van de oudervereniging. De oudervereniging gebruikt dit geld om allerlei activiteiten uit te kunnen 
voeren. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Jaarlijks legt de oudervereniging in de jaarvergadering 
verantwoording af over de besteding van de gelden. Deze verantwoording wordt in een nieuwsbrief 
gepubliceerd. Naast de ouderbijdrage wordt aan de ouders eveneens om geld gevraagd voor de schoolreis of 
een excursie, het schoolkamp van groep 8, een bijdrage aan de viering van de verjaardag van de 
groepsleerkracht, een jubileum.  
 
 

6.8.  Verzekering. 
Het schoolbestuur heeft ten behoeve van de school en de medewerkers een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Meer informatie kunt u vinden in de algemene gids van de Borgesiusstichting. 
De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn de kinderen en 
medewerkers (ook hulpouders) verzekerd voor activiteiten die door school georganiseerd worden. U kunt 
hierbij denken aan schoolreis, schoolkamp, uitstapjes die door de leerkracht georganiseerd worden. 
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7.     Schoolontwikkeling. 
In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelen per onderwerp beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van de richting 
zoals die door het team is aangegeven. 
 
Onze onderwijskundige uitgangspunten zijn: 
• Leerkracht wordt meer begeleider/coach. 
• Omdat leerlingen meer actief en zelfstandig leren, zijn leerkrachten meer de begeleider van leerprocessen 

van de leerlingen dan voorheen. 
• Behoefte aan overzichtelijkheid / veiligheid / geborgenheid. 
• Leerlingen en leerkrachten willen zich beschermd voelen op school en willen er gemakkelijk de weg 

kunnen vinden. 
• Interne deskundigheidsvergroting. 
• In scholen zien we meer intern interdisciplinair overleg, multidisciplinaire samenwerking en meer 

onderling coachend personeel. 
• Intelligentie is meervoudig van aard. 
• Leerlingen hebben verschillende intelligenties. Het onderwijs moet op al deze intelligenties inspelen en 

niet alleen op verbale intelligentie. 
• Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer; 

o Zelf kunnen plannen. 
o Kunnen communiceren met medeleerlingen (ook goed voor de sociale communicatieve 

vaardigheden); 
o Zelf kunnen kiezen uit opdrachten; 
o Invloed hebben op wat ze leren. 

 
Om dit te kunnen bereiken dient de school daar volop ruimte voor te bieden. Ook spontane al of niet aan de 
actualiteit gebonden activiteiten dienen plaats te kunnen vinden. Deze eigen initiatieven dienen beloond te 
worden. Leerlingen kunnen/mogen fouten maken. 
Dit heeft de volgende consequenties: 
• Personeel: Het samen verantwoordelijk zijn voor onze leerlingen hetgeen zichtbaar is in een flexibele inzet 

van personeel, het gebruik maken van elkaars talenten, het toepassen van collegiale consultatie; dit alles in 
een veilige omgeving voor collega’s en leerlingen. Kortom er heerst een sfeer van: met en van elkaar leren.  

• Leerinhoud: We hebben ons ontwikkeld naar een leeromgeving, waarin we er beter in slagen ons 
onderwijs af te stemmen op de (leer)behoeften van onze leerlingen, doordat: 

o we een rijke leeromgeving weten te creëren en  meer projectmatig werken; 
o de leerinhoud afstemmen op de leerling (de leerling centraal); 
o we werken met dagritmekaarten, dag- en weektaken; 
o er aandacht is voor meervoudige intelligentie; 
o we werken met gedifferentieerde instructie. 

• Organisatie: Er moet aandacht zijn voor leren in en buiten de school. We hebben aandacht voor 
instrumentele vaardigheden in geïntegreerd onderwijs (b.v. ict-onderwijs). Ook maken we werk van 
ouderparticipatie (b.v. inzet bij techniek, organiseren koffie-inloop). 

 
Dit betekent o.a. dat we veel aandacht hebben voor;  
• Differentiëren op basis van instructie en  leerbehoeften van kinderen op het gebied van spelling en 

rekenen; 
• Een doorgaande lijn zelfstandig werken binnen de gehele school; 
• Betekenisvolle activiteiten om de betrokkenheid te vergroten; 
• De verantwoordelijkheden van kinderen; 
• Het integreren van taal in wereldoriëntatie; 
• Meervoudige intelligentie (is uitgangspunt bij het inzetten van activiteiten voor leerlingen); 
• Het concept van de “sociaal sterke groep”. 
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7.1.  Concrete plannen voor schooljaar 2017-2018. 

Dit jaar (en de volgende jaren) zijn de speerpunten van de school: 
• Onderwijs op maat. 
Op dit moment wordt in alle groepen al gewerkt met 3 niveaus, stromen die gerelateerd zijn aan de 
instructiebehoefte van de leerlingen. De leerlingen kunnen werken met het basisprogramma, het 
minimumprogramma of het plusprogramma. Op basis van toetsresultaten en observaties van de leerkracht 
krijgt de leerling het programma dat het best bij hem/haar past. 
De leerkrachten brengen de leerlingen zover dat ze hierbij zelfstandig ( samen ) kunnen werken en leren op 
momenten dat dit kan. 
De speerpunten van het vorige schooljaar zijn nog steeds actueel: 

o Een aanbod voor meer/hoogbegaafde leerlingen waarbij we het protocol hoogbegaafdheid inzetten. 
Deze leerlingen worden a.d.h.v. protocol toe geleid naar de Plusklas in Oudenbosch. 

o Experimenteren met adaptieve leerprogramma’s. Dit zijn computerprogramma’s waarmee de 
leerlingen zelfstandig en op eigen niveau leren. Binnen 1 vakgebied willen we hier ervaring mee 
opdoen met de bedoeling dat in de loop van de jaren verder uit te bouwen.  

o ICT neemt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. In ons dagelijks leven zijn ICT 
toepassingen sowieso al niet meer weg te denken. En in het leven van onze leerlingen al helemaal niet 
meer!  

o Om echt werk te kunnen maken van onderwijs op maat, is de inzet van ICT noodzakelijk. Het wordt/is 
een niet te missen ondersteuning voor de leerkracht. Op “eigen kracht” loopt de leerkracht in 
zijn/haar groep al snel aan tegen grenzen van maatwerk. Dit betekent ook dat we zelf (leerkrachten en 
onderwijsassistenten) dienen te beschikken over de vereiste vaardigheden op het gebied van ICT. 
 

• We richten ons op de totale ontwikkeling van onze leerlingen. 
We vinden het belangrijk om maximale resultaten te behalen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Naast 
deze aandacht voor de cognitieve ontwikkeling willen we toch ook de talenten van onze leerlingen op het 
creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijk vlak optimaal ontplooien.  
Bij deze talentontwikkeling worden ook de talenten van leerkrachten groeps- en school overstijgend ingezet. 
Tevens zijn de talenten van de ouders, familie of bekenden worden zo mogelijk ingezet in het 
onderwijsprogramma.  
 
• Sociaal emotionele ontwikkeling. 
Ook binnen de BSO werken met de aanpak van groepsdynamisch onderwijs (zie ook 3.2.7). We vinden het 
belangrijk dat kinderen die gebruik maken van een vorm van buitenschoolse opvang op dezelfde manier 
bejegend worden. Dat zij ervaren dat daar dezelfde afspraken en regels gelden. 
 
• PR. 
De ontwikkeling van de school in de richting van een Integraal Kindcentrum (IKC) / Sterrenschool willen we 
naar buiten toe uitdragen o.a. door facebook. We willen onze “omvorming” tot een IKC /Sterrenschool voor de 
buitenwereld zichtbaar maken en hopen dat op die manier (potentiële) ouders en leerlingen nieuwsgierig en 
geïnteresseerd raken. 
 
• Kwaliteitszorg. 
De kwaliteit willen we monitoren m.b.v. een instrument ( bijv. WMK). We gaan op zoek naar het instrument dat 
het beste past bij de visie en werkwijze van de school. 
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7.2.             Zorg voor de relatie School en Omgeving. 
Als school onderhouden we contacten met veel personen en instanties uit de gemeente Halderberge, de regio 
Roosendaal, de provincie Noord-Brabant en landelijke instellingen. 
• We proberen op de hoogte te blijven van zaken die in onze samenleving spelen. 
• We onderhouden regelmatig contact met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf over onze jongste kleuters 

en met het vervolgonderwijs over onze schoolverlaters. Uitwisseling van informatie en ervaringen vinden 
wij een goede zaak. In een breder kader nemen we deel aan het gemeentelijke VVE-overleg. (VVE staat 
voor Vroeg en Voorschoolse Educatie). De bedoeling van VVE is kinderen zo vroeg en zo goed mogelijk in 
hun ontwikkeling te begeleiden, zodat de kans op succes in het basisonderwijs optimaal is. 

• Met de andere basisscholen binnen ons bestuur zijn er contacten op directieniveau, maar ook op bepaalde 
werkterreinen, b.v. informatica en zorg. 

• Zowel de directeuren als de zorgcoördinatoren die de leerlingbegeleiding per school verzorgen komen 
regelmatig bij elkaar om casussen rond de leerlingenzorg te bespreken.  

• Als RK-school behoren we tot de parochie van de basiliek, Agatha & Barbara. Wij houden contact met de 
parochie in het kader van Eerste Communie, Vormsel en de Vastenactie. 

• In samenwerking met de Openbare Bibliotheek nemen alle groepen deel aan leesbevorderende 
activiteiten. 

• Met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD wordt regelmatig overleg gepleegd over de 
mogelijkheden om projecten in te zetten voor de preventieve gezondheidszorg. 

• Met politie en gemeente onderhouden we contacten over verkeer en veiligheid. Voor deze 
aangelegenheden hebben we een verkeersouder als contactpersoon. 

• Met de gemeente Halderberge wordt verder overleg gevoerd over jeugd- en jongerenbeleid,  
onderwijsachterstanden, leerplicht, onderhoud van het schoolgebouw, enz. 

8.    De resultaten van het onderwijs 
Goed onderwijs is voor onze begrippen goed als de school zich richt op de totale leerling en niet alleen op zijn 
eindprestaties van de Cito-toets. Die toets doet namelijk geen uitspraak over het feit, dat een leerling ook 
bijzonder handig of technisch is. Die toets vertelt ook niet dat een leerling zo zorgzaam is voor de natuur en 
vriendelijk tegenover anderen. En die toets vertelt ook niet, of een leerling zich op school wel gelukkig voelt. 
Natuurlijk volgen we wel de schoolvorderingen van onze leerlingen. Hiervoor gebruiken we de Cito-toetsen. 
 
 

8.1.             Niet alle leerlingen behalen dezelfde schoolresultaten. 
• Er zijn leerlingen die door hun aanleg en/of ijver beter presteren dan hun klasgenootjes.  
• Samenwerken en samenspelen lukt bij de één makkelijker dan bij de ander. Dat leren ze niet alleen op 

school, maar ook thuis, bij een club of vereniging. 
• De omstandigheden thuis zijn medebepalend voor het uiteindelijke schoolsucces. Het gezin heeft een 

grote invloed op het leren van een leerling. 
• De gezondheid van de leerling speelt ook een rol. 
• De school moet zorgen voor een optimale leeromgeving: een veilige school, een rijke leeromgeving en een 

gezellige sfeer. 
• Een goed contact tussen ouders en school is bevorderlijk voor de ontwikkeling van de leerling. 

8.2.    Uitstroom leerlingen groep 8 naar voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 (in totaal 36) hebben dit jaar de volgende adviezen gekregen.  
 
VMBO Basis  1 
VMBO Kader 7 
VMBO TL (MAVO) 12 
HAVO 9 
VWO 7 
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De behaalde citoscores op de eindtoets vanaf 2017: 
Schooljaar 2017 
Ongecorrigeerde schoolscore 538,8 
Gecorrigeerde schoolscore 540,7 
Landelijke norm (ongecorrigeerd) 535,1 
 
Deze cijfers tonen aan dat de resultaten volgens de landelijke norm voldoende zijn. 

8.3.    Beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op Sterrenschool De Schittering 
A. Door de ouders  
Tweemaal per jaar is er een overleg tussen het Kwaliteitsforum en de directie. Daarin wordt aan de hand van 
feiten en documenten gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. De feedback van het forum nemen we 
daarin uiteraard zeer  serieus.  
 
B. Door de onderwijsinspectie 
De inspectie beoordeelt regelmatig de onderwijspraktijk in de school aan de hand van de doelstellingen en de 
bepalingen van de wet op het primair onderwijs.  
Het laatste rapport van Sterrenschool De Schittering kunt u vinden op de website van de inspectie 
(www.onderwijsinspectie.nl). 
In februari 2017 is de kwaliteit van ons onderwijs weer beoordeeld door de inspectie. De kwaliteit van het 
onderwijs op Sterrenschool De Schittering is voldoende bevonden op alle onderdelen. Op de onderdelen 
aanbod en zicht op ontwikkeling heeft de inspectie de school zelfs als goed beoordeeld.  
 
C. Door directie en team zelf 
Het werken met zogeheten 'kwaliteitskaarten' maakt het ons mogelijk om intern, als schoolteam, de kwaliteit 
van onze school te meten. Ook de kritische opmerkingen van ouders, de oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad kunnen ons helpen om een eigen beoordeling te geven van het onderwijs op 
Sterrenschool De Schittering. Het Kwaliteitsforum draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit.  

9.    De schoolorganisatie 
 

9.1.            Schooltijden. 
Voor alle groepen zijn de begin- en eindtijden gelijk: 's morgens van 8:45 uur tot 12:00 uur en 's middags van 
13:15 uur tot 15:30 uur. Op woensdag eindigt de school om 12:30 uur en zijn de leerlingen 's middags vrij. De 
leerlingen van groep 1 en 2 zijn iedere vrijdag de gehele dag vrij. Zij gaan per jaar ongeveer 790 uur naar 
school. Samen met de ca.1000 lesuren per schooljaar in groep 3 t/m 8 is dat voldoende om te voldoen aan de 
verplichting van 7520 uur over de acht leerjaren. 
 
Vijftien minuten voor het begin van de ochtend- en middagschooltijd kunnen de leerlingen het schoolgebouw 
binnengaan. De teamleden zijn dan in de klas aanwezig. Er gaat geen lestijd verloren, wanneer alle leerlingen 
van deze inlooptijd gebruik maken: we starten om 08.45 uur met de lessen (’s middags om 13.15 uur). Ouders 
van de onderbouwleerlingen adviseren we dringend om hun kinderen vanaf de voordeur zelfstandig naar 
binnen te laten gaan. Voor boodschappen kunt u uiteraard altijd terecht bij de klasdeur. We verwachten dat 
alle ouders hun kind op tijd naar school brengen en om 8:45 uur en om 13:15 uur het schoolgebouw verlaten. 
We kunnen dan precies op tijd met de les beginnen Voor de periode dat we aan de Ringstraat verblijven is de 
inloop net als in het schooljaar 2016-2017. Op de nieuwe locatie is 13.00 uur -13.15 uur speeltijd en zijn alle 
collega’s buiten. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat er een spelinloop is op dinsdag en woensdagmorgen voor de 
kerstvakantie en woensdag en donderdagmorgen na de kerstvakantie van 08.30 uur – 9.00 uur. 
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9.2.  Vakantierooster 2017-2018   
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017   

         
Kerstvakantie  22-12-2017 vanaf 12.00u.  t/m 05-01-2018  

           
Voorjaarsvakantie 09-02-2018 vanaf 12.00u.t/m 16-02-2018  

            
Goede Vrijdag 
Tweede Paasdag 

30-03-2018 
02-04-2018     

Meivakantie 
 

20-04 - 2018  vanaf 12.00u.  t/m 04-05-2018 

Hemelvaart 
Vrijdag na Hemelvaart 

10-05-2018 
11-05-2018                                 zie verder volgende blz.                                        

Tweede Pinksterdag 
 

21-05-2018 

Zomervakantie 09-07-2018 t/m17-08-2018                                  
 
Studiedag 1 06-12-2017                        
 

2 verhuisdagen i.v.m. verhuizing naar de verbouwde locatie aan de St. Annastraat. Deze data zijn nog niet 
bekend. 
 

9.3.             Praktische zaken.  

9.3.1. Geen mobiele telefoons 
Het is voor leerlingen alleen toegestaan een mobiele telefoon mee naar school te brengen als het dringend 
nodig is. Leerlingen die om die reden een telefoon meebrengen zijn verplicht deze voor schooltijd in te leveren 
bij de  leerkracht. In het verleden heeft het meebrengen van telefoons, zowel voor als onder schooltijd, een 
aantal malen tot vervelende situaties geleid.  
Bovendien zijn wij van mening dat er geen enkele noodzaak bestaat voor de leerlingen van onze school om een 
mobiele telefoon bij zich te hebben. Als leerlingen dringend moeten bellen, dan kunnen ze dat vragen aan de 
leerkracht of de directie. Er kan getelefoneerd worden bij de administratie en ouders kunnen school bellen. 

9.3.2. Trakteren 
Jarig zijn is voor kinderen een groot feest. Op school trakteren maakt daar deel van uit, maar is niet 
noodzakelijk. Als er getrakteerd wordt, dan stellen we het erg op prijs als u niet op snoep trakteert. Er zijn 
genoeg andere mogelijkheden, b.v. fruit, een stukje kaas enz. Wij hopen ook dat ouders in deze bescheiden 
blijven en er voor zorgen dat een traktatie niet overdadig wordt ( www.gezondtrakteren.nl). 
Niet onvermeld willen we laten, dat er soms kinderen zijn die vanwege hun gezondheid bepaalde dingen niet 
mogen eten. Het is prettig voor die kinderen als daar rekening mee gehouden wordt als er getrakteerd wordt. 
Vraag hiernaar bij de leerkracht. Kortom: trakteren mag, maar doe het met mate en met gezond verstand. 

9.3.3. Op de fiets naar school 
Wij verwachten dat de kinderen zo veel mogelijk te voet naar school komen. Het is de veiligste manier om naar 
school te komen. Bovendien hebben we niet voldoende ruimte in onze fietsenstalling voor alle kinderen. Hoe 
voller de fietsenstalling, hoe groter de kans op beschadigingen. Als de loopafstand te groot is, dan kunnen de 
kinderen met de fiets naar school komen. In sommige gevallen wonen kinderen zo ver van school, dat het 
logisch is, dat ze met de auto worden gebracht. In dat geval zien we graag dat ouders carpoolen. We 
verwachten van ouders dat ze parkeren op de daarvoor bestemde parkeerterreinen en /of gebruik maken van 
de “zoen en zoef” zone.  
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9.3.4. Ziekmelding 
Wij verwachten van de ouders dat ze hun kinderen tijdig (voor aanvang van de lestijden) afwezig melden. Dat 
kunt u melden via het Ouderportaal. Ook als uw kind later komt, wordt van u verwacht dat u dat meldt. In 
geval van verlof kunt u een verlofformulier opvragen bij de administratie of directie. Zorgt u ervoor dat u dit 
TIJDIG doet! Ongeoorloofd verlof wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. 

9.3.5. Gymkleding 
Tijdens de gymlessen willen we dat kinderen passende sportkleding dragen. Onder passende kleding verstaan 
we: gymbroek, shirt, gymschoenen (geen zwarte zolen!). 
 
9.3.6. Gruitdagen 
 
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende groente en fruit gegeten worden. Op dinsdag en donderdag hebben 
we dan ook de zgn. GRUITDAGEN. Op deze dagen mogen de kinderen alleen groente, fruit en water meenemen 
voor tijdens de kleine pauze. 

10.    Namen en adressen van belangrijke instellingen en overlegorganen 
 

Schoolbestuur Borgesiusstichting. 
De Borgesiusstichting heeft haar eigen kantoor in Oudenbosch. 
Hier zijn de algemeen directeuren, dhr. Koevoets of dhr. Krebbekx, te bereiken. 
De adresgegevens zijn: 
Het BorgesiusHuys, Markt 32, 4731 HP  Oudenbosch, tel.: 0165-330894 
Voor verdere informatie over het bestuur kunt u terecht op de website van de stichting: www.borgesius.nl. 
 
Het kwaliteitsforum. 
Zie voor de samenstelling van het kwaliteitsforum de Jaarkalender van De Schittering 
 
De Medezeggenschapsraad. 
Zie voor de samenstelling van de MR de Jaarkalender van Sterrenschool de Schittering 
 
De Oudervereniging. 
Zie voor de samenstelling van de oudervereniging de Jaarkalender van Sterrenschool de Schittering. 
  
Inspectie Basisonderwijs. 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, 
extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief) 
 
Jeugdgezondheidsdienst. 
GGD West-Brabant,   
Schorsmolen 6  Breda 
Postadres: Postbus 3369  4800 DJ  Breda 
tel.: 076-5282000 
 
Commissie Leerlingzorg van het Samenwerkingsverband. 
WSNS (Weer Samen Naar School) 
Postbus 1088, 4700 BB Roosendaal 
tel. 0165-569350 
 
Regionaal Bureau Leerplicht. 
Leerplichtambtenaar:  Marjolein van den Boogaard 
E-mail;  m.vandenboogaard@halderberge.nl 
tel.:  06 46 34 13 39 
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Jeugdprofessional. 
Margje van Kasteren 
E-mail; m.vankasteren@halderberge.nl 
tel.:  06 24 96 06 41 
 

  

 

Schoolgids Sterrenschool De Schittering 2017-2018                  

mailto:m.vankasteren@halderberge.nl

	Voorwoord.
	Sterrenschool De Schittering.
	1. Onze missie en visie.
	Waar staan we voor?

	2.  De organisatie van ons onderwijs.
	2.1.  Schoolorganisatie
	2.2.  Groepering leerlingen
	2.3.  Het onderwijsteam

	3.  Het onderwijsprogramma.
	3.1.  Programma van groep 1-2.
	3.2.  Het programma van groep 3-8.
	3.2.1. Lezen
	3.2.2. Nederlandse Taal
	3.2.3. Onderwijs in de Engelse taal
	3.2.4. Schrijven.
	3.2.5. Rekenen
	3.2.6. Wereldoriënterende vakken
	3.2.7. Sociaal emotionele ontwikkeling
	3.2.8.  Expressie activiteiten
	3.2.8.1. Creatief taalgebruik en drama
	3.2.8.2. Handvaardigheid en tekenen
	3.2.8.3. Muziek
	3.2.8.4.Lichamelijke oefening; sport en spel
	3.2.9.  Levensbeschouwelijke vorming.


	4.  Zorg voor kinderen.
	4.1.  Inschrijven van leerlingen en Passend Onderwijs.
	4.2.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school.
	4.2.1. Het verkrijgen van gegevens over de vorderingen

	4.2.2. Het vastleggen van de gegevens
	4.2.3.  Het bespreken van de vorderingen
	4.3.  De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
	4.3.1. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief(OOP)
	4.3.2. Meer en hoogbegaafde leerlingen.

	4.4.  Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs.
	4.5.  Naschoolse activiteiten voor kinderen.
	4.6.  Buitenschoolse activiteiten.

	5.    Het team.
	5.1.  Het team.
	5.2.  Vervanging.
	5.3.  De begeleiding en inzet van stagiaires.

	6.    Ouders: communicatie, overleg en ouderparticipatie
	6.1.  Het belang van de betrokkenheid van ouders.
	6.2.  Informatieverstrekking.
	6.3.  Inspraak.
	B. GMR/MR .

	6.4.  Klachtencommissie.
	6.5.  De ouderactiviteiten.
	6.6.  Overblijfmogelijkheden.
	6.7.  Ouderbijdrage(n).
	6.8.  Verzekering.

	7.     Schoolontwikkeling.
	7.1.  Concrete plannen voor schooljaar 2017-2018.
	Dit jaar (en de volgende jaren) zijn de speerpunten van de school:

	7.2.             Zorg voor de relatie School en Omgeving.
	8.    De resultaten van het onderwijs
	8.1.             Niet alle leerlingen behalen dezelfde schoolresultaten.
	8.2.    Uitstroom leerlingen groep 8 naar voortgezet onderwijs
	8.3.    Beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op Sterrenschool De Schittering
	9.    De schoolorganisatie
	9.1.            Schooltijden.
	9.2.  Vakantierooster 2017-2018

	9.3.             Praktische zaken.
	9.3.1. Geen mobiele telefoons
	9.3.2. Trakteren
	9.3.3. Op de fiets naar school
	9.3.4. Ziekmelding
	9.3.5. Gymkleding
	10.    Namen en adressen van belangrijke instellingen en overlegorganen


