
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 
we ZIEN elkaar. Leraren en 

leerlingen laten zien wat ze 
kennen, kunnen en wie ze zijn. 

We werken op basis van 
vertrouwen en rust.

We verantwoorden in woord en 
beeld ons leren en werken, onze 

keuzes naar ouders, de 
buitenwereld en naar elkaar

Samen 
Basisschool Sterrebos maakt 

onderdeel uit van kindcentrum 
Sirius. Binnen Sirius werken vier 
organisaties samen in een team. 

Basisschool Sterrebos en kindcen-
trum Sirius zijn we samen. We zijn 

ervan overtuigd dat je het beste 
leert in een positieve schoolomge-

ving. Kinderen, ouders en school 
werken samen om dit vorm te 

geven. We hebben respect voor 
elkaar, voelen ons er veilig en zijn 

er trots op. Onze omgeving 
betrekken we in ons onderwijs

 

Leid aad
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Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

Het kind 
Het kind is onze leidraad. 

Kinderen voelen zich welkom 
op school. Kinderen mogen bij 

ons op school nieuwsgierig 
zijn. We leren ieder zijn 

talenten kennen en 
ontwikkelen. Leren en 

lesgeven is persoonlijk We 
leren en werken op basis van 
rust, vertrouwen, plezier en 

vanuit nieuwsgierigheid.

Deze uitkomst is niet zoals we hadden gedacht, deze groep 8 heeft de 
Cito-eindtoets zelfs iets hoger gemaakt dan wij hadden verwacht. Hoewel 
we onder de ondergrens hebben gescoord zijn we supertrots op onze 
leerlingen. Iedere leerling heeft zijn of haar eigen ontwikkellijn gevolgd 
en stroomt uit naar de school die voor hem of haar het best past. Onze 
aandacht gaat de komende periode bij taal/spelling uit naar werkwoord-
spelling, woordenschat, grammatica en bij rekenen naar verhoudingen 
We vinden het fijn om te zien dat er weer een stijgende lijn zichtbaar is 
bij begrijpend lezen.

Centrale Eindtoets 2017

2016

532,8

2017

532,6

2015

533,8

Ouderavond

2017 staat in het teken van de fusie, de 
fusie tussen basisschool Sterrebos en OBS 
de Telescoop. Samen zijn wij kindcentrum 
Sirius. Het afgelopen half jaar zijn er 
verschillende bijeenkomsten geweest 
waarop wij met ouders in gesprek zijn 
gegaan 
over deze 
fusie! Op 

iedere bijeenkomst merkten wij de 
openheid en bereidheid van ouders om 
mee te denken in het vormen van die 
nieuwe school. Fijn, want ouders, leerlin-
gen en team zijn samen verantwoorde-
lijk voor een fijn schoolklimaat. 

 

IPC

Half mei zijn we, als tweede school in 
Oss, gestart met IPC (International 
Primary Curriculum).
Bij IPC wordt er in thema’s gewerkt, een 
nieuwe manier van werken waarbij de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur en 
techniek, 
maar ook de 

creatieve vakken, ICT en soms ook bewegings-
onderwijs aan bod komen. Samen met kennis-
overdracht door de leerkracht gaat het bij IPC 
erom dat kinderen leren door zelf op onder-
zoek uit te gaan en dit aan elkaar kunnen 
presenteren. IPC houdt rekening met de 
verschillende leerstijlen van kinderen. Deze 
manier van leren is betekenisvol en heeft een 
relatie met de werkelijkheid. 

Ruimte 
Wij zijn nieuwsgierig, wij maken 

ruimte om op verschillende 
manieren te kunnen leren. 
Er is ruimte om te kunnen 

kiezen. We kiezen voor 
verbinding en diepgang. 

Leerlingen en leerkrachten tonen 
eigenaarschap in de ontwikkeling 

van zichzelf, de ander, de 
omgeving.  

Onderwijs 
Ons onderwijs is in orde. Leren 
en lesgeven is uitdagend. Onze 

basis is op orde, we werken 
doelgericht, thematisch, zijn 

nieuwsgierig en er is ruimte 
voor spel en plezier. De 

kerndoelen zijn voor alle 
leerlingen. De weg ernaartoe 

verschilt zoals leerlingen 
verschillen. Alles wordt 

ingezet voor leren en lesgeven.

Taalklas

In januari is de taalklas bij ons in het 
gebouw gestart. In deze klas krijgen 
kinderen les die korter dan een jaar in 
Nederland zijn. Vooral het leren van de 
Nederlandse taal staat centraal, maar 
minstens zo belangrijk is veiligheid. Deze 
kinderen hebben veel meegemaakt en je 
komt pas tot leren als je je veilig voelt! 
Deze klas begint steeds meer vorm te 

krijgen. Ook raken wij steeds 
meer met elkaar verweven 
door activiteiten samen op te 
pakken. Zo spelen we op 
dezelfde tijden buiten, neemt 
de taalklas mee deel aan het 
atelier en zijn we ook samen 
op schoolreis geweest. Een 
ontwikkeling waar we als 
school heel trots op zijn.

Wij werken vanuit onze kernwaarden rust, vertrouwen, nieuwsgierigheid en plezier. 
Deze kernwaarden zijn herkenbaar en zichtbaar in ons dagelijks handelen, 
voor elk kind, elke groep, iedere dag.

Een fijne school!

Bij ons op school vinden we het belang-
rijk dat ieder kind zichzelf mag en kan 
zijn. Pas als dat zo is kom je echt tot 
leren. We werken met elkaar aan een 
fijn schoolklimaat. Zo geeft iedere 
leerlingen ’s ochtends aan, op de emo-
tiestrook, hoe hij zich voelt. Een manier 
om te leren benoemen hoe je je voelt en 
dit aan anderen kenbaar te maken. Op 
deze manier kunnen de andere kinderen 
rekening met jou houden en kunnen 
leerkrachten even met de leerling in 
gesprek gaan. Zowel leerkrachten, 
ouders als kinderen geven aan dat zij dit 
prettig vinden. Kinderen worden hier-
door gezien en gehoord.

Fusie

Hoewel de fusie officieel pas per 1 augus-
tus 2018 een feit is zijn Sterrebos en 
Telescoop nu al een school. Zowel onder-
wijsinhoudelijk als pedagogisch functione-
ren we als één school. Zo blijft de “nieuwe 
school” werken 
vanuit de kern-
waarden plezier, 
nieuwsgierig-

heid, rust en vertrouwen. In de eerste helft 
van 2017 heeft het team afgestemd met welke 
methodes de “nieuwe school” gaat werken! In 
de nieuwsbrief en op de ouderavond is dit aan 
ouders gepresenteerd. Kortom we zijn klaar 
voor de start. 


