
Eerste Sterrenschoolouderavond
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10 november 2015



Programma:

• Waar staan we nu ?
• Waar willen we naar toe ?
• Plan van aanpak
• PR
• Vragen

• Einde: uiterlijk 21.30 uur



9 juni: 

Bongerd wordt Sterrenschool!

• OMDENKEN!

• LEF! DURF!

• GROEIMODEL!

• EN: er is al veel…..



Sterrenschool van 0-12 jaar.

• Hele jaar open

• Eenduidige pedagogische aanpak

• Maatwerk voor ieder kind

• Nadruk op rekenen, taal en lezen

• Binding met de buurt



Het fundament…..



Stellingen



Stellingen



Stellingen

Mijn kind is blij met het 
continurooster



Stellingen

Mijn kind vindt het stergesprek de 
moeite waard



Stellingen



Stellingen

Het kind op De Bongerd wordt 
steeds meer regisseur van zijn eigen 
ontwikkel- en leerproces



Stellingen

Leerkrachten benaderen kinderen

vanuit gezag i.p.v. macht



Stellingen

Kinderen op De Bongerd weten 
waar ze aan toe zijn



Stellingen



Stellingen



Stellingen

Kinderen op De Bongerd 

voelen zich veilig



Stellingen

Ons gezin gaat zeker gebruik maken 
van snipperdagen/compensatiedagen



Stellingen

In de opvoeding van mijn kind voel ik 
me een partner  van de school



Positive Behaviour Support

PBS



Lunchpauze

Respect Verantwoordelijkheid Veiligheid

Ik eet met mijn mond 

dicht.

Ik ben (mede) 

verantwoordelijk voor 

een gezellige lunch.

Ik blijf zitten tijdens het 

eten.

Ik laat een ander rustig

eten.

Ik ruim mijn spullen 

netjes op. 

Ik blijf van de spullen 

van een ander af.

Ik zorg dat ik er na de 

lunch weer toonbaar uit 

zie. 

Ik ruim mijn plek netjes 

op. 



Sterrenschool van 0-12 jaar.

• Hele jaar open

• Eenduidige pedagogisch aanpak

• Maatwerk voor ieder kind

• Nadruk op rekenen, taal en lezen

• Binding met de buurt



1e ster: Het hele jaar open

• Compensatiedagen (2017-2018 ?)

• Vijf gelijke dagen (2016-2017 ? )

• Hele jaar = 50 weken (2017-2018 ?)



2e ster: één pedagogisch klimaat

• PBS (2015-2016)

• Continurooster (2015-2016)

• Zelfstandig werken (2015-2016)

• Kind = eigenaar (stergesprekken) (2015-2016)

• Ouders zijn partners (KOL-gesprekken) (2015-2016)

• Integratie school en kinderopvang (2017-2018)

• Rapportage ouders (2017-2018)

• Portfolio(2017-2018)



3e ster: maatwerk voor ieder kind

• Oriëntatie op visie(2015-2016)

• Oriëntatie in de praktijk (2015-2016)

• Vaststellen visie (2016-2017)

• Keuze methodes en digitale vorm (2016-2017)

• Inrichten elektronische leeromgeving (2017-2018)

• Visie en organisatie units/basisgroepen (2017-2018)



4e ster: nadruk op rekenen/taal/lezen

• Visie op doelen taal/lezen/rekenen (2016-2017)

• Keuze methodes/e-learningbronnen (2016-2017) 

• Visie op zaakvakken (2016-2017)



5e ster: binding met de buurt

• Gastlessen ’introduceren’ (2015-2016)

• Oriëntatie op binding met buurt (2015-2016)

• Visie op ‘binding met de buurt’ (2016-2017)



En dan voorwaardelijke zaken

• Inrichten school-lokalen-hal

• Competentieprofiel medewerkers

• Functiehuis (LK, OA, Leraarondersteuners)

• Mogelijkheden als Opleidingsschool onderzoeken



Communicatie

Nieuwe toevoeging aan naam van de school

o.b.s. De Bongerd wordt

Sterrenschool De Bongerd



Communicatie

• www.sterrenschooldebongerd.nl

• Nieuwe folder (ouders ambassadeurs)

• Website: extra tabblad ‘Sterrenschool’

• Boekje ‘goed van start op de Bongerd’

• Bongerdflits/Twitter/Facebook



Tijd…..

voor alle vragen die nog niet gesteld zijn


