
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en we 
ZIEN elkaar. Leerkrachten 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. We zijn ervan overtuigd 

dat je het beste leert in een 
positieve schoolomgeving. 

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.

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. 

De laatste twee jaar scoorden we iets onder het gemiddelde. Wij 
schrikken hier niet van. Deze uitkomst is zoals we het hadden verwacht. 
De score van de eindtoets past bij de ontwikkellijn van deze groepen. 
We hebben gezien dat leerlingen voldoende ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. In sommige gevallen viel, door de Citotoets, het eindadvies 
zelfs iets hoger uit dan het pré-advies.

Leren en lesgeven is persoonlijk. Juf 
Amber merkte dat groep 3 flink moest 
gaan oefenen met lezen. Door met 
“gekke plekken lezen” te starten werd 
lezen cool. Het motiveert de kinderen 
enorm, er worden nu heel wat leesme-
ters gemaakt.

CITO eindscore 2016

2015

533.8

2016

532.8

2014

537.1

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 en de omgeving.

Ruimte

Onlangs hebben we met het hele team de 
afsluiting van een jaar gevierd, waarin ons 
pedagogisch klimaat centraal heeft 
gestaan. Dit jaar hebben we met ouders en 
kinderen onze kernwaarden vastgesteld en 
daaraan gekoppeld gedragsverwachtingen 
geformuleerd. Onze kernwaarden zijn 
zichtbaar in de klas en volgend schooljaar 
ook zichtbaar in de school.

De Sterrebos en Sirius zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Activiteiten voor 
leerlingen, zoals Carnaval en Sint 
worden al samen met basisschool de 
Telescoop georganiseerd. Meer en meer 
zoeken wij de samenwerking op om zo 
goed onderwijs in een fijne omgeving 
aan onze leerlingen te kunnen blijven 
geven. Want twee weten meer dan één!

In de kleutergroepen zijn de thema’s 
van Piramide de pijlers van het 
onderwijs. De centrale hal wordt 
hiervoor iedere keer fantastisch 
aangekleed. Een leerrijke omgeving 
waar met veel plezier wordt gespeeld en 
geleerd. 

In de groepen 7 hebben leerlingen met 
wereldoriëntatie in groepjes gedurende een 
aantal weken een thema uitgewerkt. Als 
afsluiting werd een presentatie aan de 
andere leerlingen gegeven. Op deze manier 
werd een onderwerp onderzocht, 
samengewerkt en waren leerlingen zelf 
verantwoordelijk voor het beheersen van 
de stof. Leuk om te doen en met volle 
betrokkenheid. 

Op basisschool Sterrebos is ieder kind een ster!

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 leer-
lingen verschillen. Alles wordt 

ingezet voor leren en lesgeven.


