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VOORWOORD
Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Voor u ligt het informatieboekje van ’t Sterrenpad voor het schooljaar
2016-2017. Dit boekje is een bijlage bij de schoolgids. De schoolgids is een
openbaar document dat ook te vinden is op www.sterrenpad.nl. Hierin vindt
u onderwijsinhoudelijke informatie over ‘t Sterrenpad. Het informatieboekje
wordt aan de ouders van de school uitgereikt.
In dit informatieboekje vindt u de actuele gegevens van ’t Sterrenpad,
zoals de indeling van de groepen, het gymrooster, stamgroepleiders
enzovoort. Door middel van ons MijnSchool ouderportaal, onze
nieuwsbrief de Sterrenstof, via www.sterrenpad.nl en de facebookpagina
www.facebook.com/sterrenpad wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe
data, aankondigingen en dergelijke.
Wij wensen de kinderen en u een fijn schooljaar toe.
Wim Huiting,
Directeur ‘t Sterrenpad

‘t Sterrenpad is lid van:
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SCHOOLGEGEVENS
BEZOEK EN POSTADRES

‘t Sterrenpad Nieuweweg 57b, 9364 PB Nuis
Tel. 0594 - 58 58 10, mail info@sterrenpad.nl
Website: www.sterrenpad.nl

SCHOOLLEIDING

De directie is in principe de hele week aanwezig. Voor vragen of een
afspraak kunt u contact opnemen op het telefoonnummer van de school
0594 - 58 58 10 of via info@sterrenpad.nl

SCHOOLGROOTTE

Bij de start van het schooljaar 2016-2017 telt ‘t Sterrenpad
ongeveer 180 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over negen
stamgroepen. Naast de directeur en intern begeleider zijn er
14 stamgroepleiders, fulltime en parttime, aan de school verbonden.

SCHOOLGIDS, SCHOOLPLAN en INFORMATIEBOEKJE

Bij aanmelding van een nieuwe leerling ontvangen ouders/verzorgers het
jaarlijks bijgewerkte informatieboekje. Op het MijnSchool ouderportaal vindt
u een (interactieve) schoolgids . U kunt bij de school een papieren versie
opvragen. In de schoolgids vindt u belangrijke (achtergrond)informatie over
het onderwijs en over de missie en visie, schorsing en verwijdering, klachtenregeling.
Het schoolplan, ook te vinden op MijnSchool ouderportaal, is het belangrijkste beleidsplan van de school. Hierin staat informatie over het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, bewaking en verbetering van de onderwijskwaliteit, enzovoort.

SCHOOLTIJDEN
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

08.30 – 14.00 uur		
08.30 – 14.00 uur
08.30 – 14.00 uur
08.30 – 14.00 uur
08.30 – 14.00 uur
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GYMROOSTER

Groep 1 en 2 gymt op woensdag en vrijdag. Bij slecht weer gymmen ze ook
op alle andere dagen. Zij hebben standaard gymschoentjes op school in een
tas aan hun kapstok.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben gymnastiek op dinsdag en donderdag.
De groepen 6,7 en 8 gaan na het sporten douchen en/of wassen. Wilt u uw
kinderen gymnastiekkleding, gymschoenen en handdoek en/of washandje
meegeven op deze dagen? Mocht er een reden zijn, waarom uw kind niet aan
de gymles kan deelnemen, dan verwacht de stamgroepleider een schriftelijke
afmelding van de ouder of verzorger.
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SCHOOLVAKANTIES EN MARGEDAGEN
SCHOOLVAKANTIES 2016 - 2017

Eerste schooldag: maandag 29 augustus 2016
Vakantie		
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag		
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie		

Eerste vakantiedag
17 oktober 2016
26 december 2016
20 februari 2017
14 april 2017
24 april 2017
5 mei 2017
25 mei 2017
5 juni 2017
24 juli 2017

MARGEDAGEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag 		

24 oktober 2016
6 december 2016
8 februari 2017
4 mei 2017
7 juni 2017
23 juni 2017

GROEPSINDELING
6

Laatste vakantiedag
21 oktober 2016
6 januari 2017
24 februari 2017
17 april 2017
28 april 2017
5 mei 2017
26 mei 2017
6 juni 2017
1 september 2017

Op ’t Sterrenpad zijn de groepen 1 t/m 8 ingedeeld in de volgende
stamgroepen:
Onderbouw: stamgroep Kikkers, Dolfijnen (groep 0,1 en 2)
Onderbouw: stamgroep Vissen (groep 2 en 3)
Middenbouw: stamgroep Pinguïns, IJsberen, Apen (groep 3,4 en 5)
Bovenbouw: stamgroep Koala’s, Wolven, Kangoeroes (groep 6,7 en 8)

STAMGROEPEN

In het Jenaplanonderwijs wordt vaak gewerkt met driejarige stamgroepen, in
iedere stamgroep zitten dan kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar
in tafelgroepjes. Elk kind kan op eigen niveau werken en daarnaast een ander
helpen of door een ander geholpen worden.
Tot nu toe had ‘t Sterrenpad om praktische redenen alleen tweejarige
stamgroepen.
Met ingang van 1 augustus 2016 verandert dat: vanaf de middenbouw
voeren we de driejarige stamgroep in. Dat betekent dat in de onderbouw
groepen jaar 1 en 2 bij elkaar zitten, in de middenbouw de groepen 3,4 en 5
en in de bovenbouw de groepen 6,7 en 8.
Meer informatie over het Jenaplanonderwijs kunt lezen op www.jenaplan.nl
en in onze schoolgids, in te zien op www.sterrenpad.nl.
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PERSONEEL
SCHOOLDIRECTIE

Wim Huiting 				

info@sterrenpad.nl

STAMGROEPLEIDERS

Gineke Kraai				

g.kraai@sterrenpad.nl

Helga van der Werf			

h.vanderwerf@sterrenpad.nl

Liesbeth Westerhoff			

l.westerhoff@sterrenpad.nl

Martijn van der Meijs			

m.vandermeijs@sterrenpad.nl

Sabiena Veenhuizen			

s.veenhuizen@sterrenpad.nl

Marieke Doeksen			
ICT-ondersteuner

m.doeksen@sterrenpad.nl

Marieke Hulshof			

m.hulshof@sterrenpad.nl

Julia Immenga				

j.immenga@sterrenpad.nl

Jeffrey de Jonge				

j.dejonge@sterrenpad.nl

Janny Nienhuis				

j.nienhuis@sterrenpad.nl

Hendrina Beukema			

h.beukema@sterrenpad.nl

Isabelle Prins van Wijngaarden		

i.prins@sterrenpad.nl

Carly de Vries				

c.devries@sterrenpad.nl

Wendy Reitsma				

w.reitsma@sterrenpad.nl
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ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Greet Smid (Intern begeleider): 		
g.smid@sterrenpad.nl
					
ma, di, do, vr(thuis)
					
Tineke Schutten (Administratie):
t.schutten@sterrenpad.nl
					ma, di en do
					
Clara Hilbrands (Administratie): 		
c.hilbrands@sterrenpad.nl
					
di, wo, do
					
Grieko van der Weg (Conciërge):
mat/m vr
Eddie Meijer (Conciërge):		

ma t/m vr

FORMATIE ’t STERRENPAD 2016/2017
Ma
Di
Wo
Do
Dolfijnen 1/2
Marieke H. Marieke H. Gineke
Gineke
Kikkers1/2
Janny
Janny
Janny
Hendrina
Vissen 2/3
Helga
Wendy
Wendy
Wendy
IJsberen 3/4/5
Jeffrey
Jeffrey
Jeffrey
Jeffrey
Pinguïns 3/4/5
Liesbeth Liesbeth Liesbeth Helga
Apen 3/4/5
Hendrina Hendrina Carly
Carly
Koala’s 6/7/8
Wendy
Martijn
Martijn Martijn
Kangoeroes 6/7/8 Sabiena
Sabiena Sabiena Sabiena
Wolven 6/7/8
Isabelle
Isabelle
Isabelle Isabelle
IB
Greet
Greet 		
Greet
Directie
Wim
Wim
Wim
Wim
ICT
Marieke D.				
Gymnastiek		
Gineke 			
Administratie
Tineke
Tineke
Clara
Tineke
		
Clara		
Clara
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Vr
Marieke H.
Hendrina
Wendy
Jeffrey
Helga
Carly
Martijn
Sabiena
Isabelle
Greet(thuis)
Wim
Marieke D.

BEVOEGD GEZAG
BESTUUR

Het bestuur van Stichting ‘t Sterrenpad waarin een aantal ouders zitting
hebben, vergadert iedere maand en bepaalt in overleg met de directie en MR
het beleid van de school.
Het schoolbestuur bestaat uit vijf personen:
-

Voorzitter Wiljan Hoekstra
Secretaris Vincia Funke
Penningmeester Sarah Vos
Onderwijs-zorg Tamara Veenstra
Extern Erik Doorenspleet

STICHTING BEHEER ‘t STERRENPAD

’t Sterrenpad is een bijzondere school: het gebouw is niet van de gemeente,
maar is van de stichting beheer brede school Nuis/Niebert, die het gebouw
exploiteert en beheert. Voor meer informatie kunt u op www.sterrenpad.nl
kijken.

MEDEZEGGENSCHAP

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Op basisscholen
worden alle ouders van de leerlingen die op school staan ingeschreven, in de
gelegenheid gesteld zich beschikbaar te stellen als kandidaat. De MR schrijft
daartoe verkiezingen uit.
De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school
betreffen. Zij kan over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten van instemming kenbaar maken. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over de kwaliteit van het onderwijs.
De MR vergadert één keer per zes weken. De vergaderdata worden in de
Sterrenstof nieuwsbrief vermeld en in het MijnSchol ouderportaal gezet en
zijn openbaar. Voor meer informatie, zie de website: www.sterrenpad.nl.
Contactadres: mr@sterrenpad.nl.
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OUDERVERENIGING ’t STERRENPAD
ALGEMEEN
De oudervereniging (OV) is een vereniging met haar eigen statuten en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ze heeft onder andere het doel
om activiteiten voor leerlingen en ouders te organiseren, zoals bijvoorbeeld
het Sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, laatste schooldagviering en
overige uitjes. Deze activiteiten worden in samenwerking met het team
georganiseerd. De OV bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal 3. Ieder
lid is na 3 jaar herkiesbaar, met een maximaal termijn van 6 jaar.
U kunt de oudervereniging altijd mailen als u vragen of ideeën heeft en als
u zich beschikbaar wilt stellen voor de OV. De verkiezingen vinden plaats
tijdens de zakelijke ouderavond. Mailadres: ov@sterrenpad.nl

OUDERBIJDRAGE

Elk jaar wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd om de binnen- en
buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, kerstviering, feestelijke ouderavonden, sportdag, toernooien, enzovoort. Eén keer per jaar wordt u daarvoor een bijdrage gevraagd.
De schoolgeldbijdrage is een vrijwillige bijdrage en bedraagt € 20,00 en kan
worden overgemaakt op IBAN NL73 RBRB 0698140796.
Gezinnen met een minimuminkomen kunnen soms in de eigen gemeente een
tegemoetkoming aanvragen in de extra schoolkosten. Het gaat om kosten
zoals ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje/schoolkamp.

SCHOOLREIZEN

Ook worden de schoolreisjes door de oudervereniging georganiseerd in
samenwerking met het team. Deze worden aan het begin van het schooljaar
gepland. De groepen 1 en 2 en de vissen gaan met de auto, de groepen 3,
4 en 5 gaan met de bus. Groep 6,7 en 8 gaan op een driedaagse kamp. Het
reisdoel wordt jaarlijks vastgesteld. Voor de schoolreizen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar
een nota.
Groep 1 en 2
€ 12,50 euro
De vissen		
€ 12,50 euro
Groep 3, 4 en 5		
€ 25,00 euro
Groep 6, 7 en 8		
€ 50,00 euro
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TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Gezinnen met een minimuminkomen kunnen in sommige situaties in de
eigen gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de extra schoolkosten.
Op www.sterrenpad.nl kunt u hierover meer informatie vinden.
ZAKELIJKE OUDERAVOND
In oktober/november van ieder jaar wordt er door de oudervereniging een
zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond zal de oudervereniging verantwoording afleggen over wat er het afgelopen jaar is gebeurd en
over de plannen voor het komend schooljaar.

STICHTING VRIENDEN VAN ’t STERRENPAD

Om het talent van elk kind tot zijn recht te laten komen en om het onderwijsconcept van ’t Sterrenpad te versterken is extra geld nodig. Om dat te
realiseren is de Stichting Vrienden van ’t Sterrenpad opgericht.
De stichting heeft als doel om extra fondsen te werven voor de school. Dit
geld gebruikt de school voor projecten, voorzieningen of activiteiten die niet
passen binnen het reguliere onderwijsbudget.Iedereen die de ontwikkeling
van de kinderen van ‘ t Sterrenpad een warm hart toedraagt kan vriend worden. Ouders, familieleden, buurtbewoners, instellingen, ondernemers etc.

Hoe kun je vriend worden?

Vriend word je door een bedrag te storten op de rekening van de vrienden
van ‘t Sterrenpad. Het te storten bedrag is een vrijwillige bijdrage. Elke euro
is welkom. Idealiter ontvangen we elk jaar een bijdrage maar wil je eenmalig
schenken dan kan dat natuurlijk ook.

Wat gaat er met het geld gerealiseerd worden?

Samen met de leerkrachten, de MR en betrokken ouders wordt per jaar
een wensenlijst samengesteld. Enkele voorbeelden van mogelijke wensen:
Engelse lessen door een vakdocent, laptops voor onderwijsgebruik, verdere
integratie van kinderen met een beperking in regulier onderwijs, doorontwikkeling van de talentenateliers of vergroening van het schoolplein.
Uiteraard krijg je als vriend regelmatig een update over de stand van zaken.
Het rekening nummer: NL90 RABO 0184 3680 81 t.n.v. St. Vrienden van ‘t
Sterrenpad
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ALGEMENE INFORMATIE
JENAPLANONDERWIJS

Op ’t Sterrenpad krijgen de kinderen Jenaplanonderwijs. Lezen, taal en
rekenen is de basis van het onderwijs. We geven daarnaast op ’t Sterrenpad
heel veel aandacht aan het ontwikkelen van de sociale en de creatieve kant
van kinderen. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer,
natuurkunde worden met elkaar geïntegreerd. Regelmatig zijn er projecten
en vieringen. Kinderen werken met taken en zitten met verschillende leeftijden bij elkaar in de groep. We vinden het erg belangrijk dat de ouders van
onze kinderen een grote rol spelen in de school. Meer informatie staat in de
Schoolgids.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Lezen is niet alleen leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, maar ook
een sleutel naar de volwassen wereld.
Daarom zij alle kinderen van ’t Sterrenpad gratis lid van de bibliotheek in
Marum of Leek. Naast hun gratis lidmaatschap heeft ‘t Sterrenpad ook
een schoolbibliotheek. Onze schoolbibliotheek heeft net als de gewone
bibliotheek een uitleensysteem die het leen- en leesgedrag van kinderen
registreert. Elk kind heeft een ‘Bibliotheek op School pasje’ dat is gekoppeld
aan hun eigen naam. De schoolbibliotheek wordt gedragen door de leescoördinatoren en de boekencommissie bestaande uit groep 7 en 8. Daarnaast
wordt er nauw samengewerkt met de bibliotheek in Marum. Lezen en praten
over boeken is van groot belang. Het vergroot de woordenschat en hierdoor
begrijpt het kind beter de wereld om zich heen.

LUIZENCONTROLE

Kinderen vormen een hoofdluisgevoelige groep en dus komen ze op elke
school voor, ook op ’t Sterrenpad. We willen een eventuele uitbreiding zoveel
mogelijk voorkomen. Daarom worden alle kinderen na elke schoolvakantie
gecontroleerd op hoofdluis door een groepje ouders. Na controle worden de
ouders van kinderen met luis of neten door de school op de hoogte gebracht.
Als er veel kinderen met hoofdluis zijn, wordt vaker gecontroleerd en wordt
er in de groep aandacht aan besteed. Op school hebben alle kinderen een
eigen luizencape/zak aan de kapstok waar ze hun jas in doen. Deze luizencapes/zakken blijven het hele jaar op school. Het is erg belangrijk om uw kind
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ook thuis regelmatig te controleren en om een besmetting meteen aan de
leerkracht door te geven. De school zorgt voor voorlichtingsmateriaal met
tips voor bestrijding en/of voorkoming van hoofdluis.

FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Tijdens verschillende evenementen worden er foto’s en filmpjes van kinderen
gemaakt. Zo zal het voorkomen dat beeldmateriaal van kinderen van ’t Sterrenpad op publicaties worden geplaatst zoals onze website. In verband met
de privacy moeten ouders toestemming geven om beeldmateriaal van hun
kind(eren) digitaal te mogen plaatsen. Dit wordt ingevuld op het inschrijfformulier.
Leerlingen werken veel met telefoons en verschillende computers. Met
de leerlingen maken we de afspraak: alleen filmen en fotograferen met toestemming van de stamgroepleider en alleen voor gebruik binnen de school

SCHOOLFOTOGRAAF

Eenmaal per jaar wordt er van ieder kind een foto gemaakt. Broertjes en
zusjes mogen uiteraard samen op de foto. Ook wordt er dan een groepsfoto
gemaakt. U bent natuurlijk vrij om de foto’s wel of niet te kopen.

CONTINUROOSTER

Op ‘t Sterrenpad hanteren wij een continurooster. Dat betekent dat alle
kinderen tussen de middag op school blijven. Ze eten dan samen met hun
eigen stamgroepleider in hun eigen omgeving. Na het eten is er gelegenheid
om nog even te spelen. De middagpauze duurt een half uur. Wilt u uw kind
voor de pauzes gezond drinken en eten meegeven, dus geen frisdrank, chocola, snoep, enzovoort.

TALENTENATELIERS

Op ’t Sterrenpad gaan we dit schooljaar voor het tweede jaar werken in onze
twaalf talentenateliers. We hebben een atelier voor de volgende talenten:
sport, koken, spelen, natuur, toneel, muziek, kunst, techniek, taal, filosofie,
rekenen en wereldwijsheid.
Vorig jaar hebben we de leerlingen kennis laten maken met deze twaalf
ateliers. We hebben ze daar hun talenten laten ontdekken en veel goede
vragen leren stellen. De onderbouw zet dat dit jaar voort. De leerlingen
ontdekken op deze manier dat je jezelf heel veel kunt leren als je maar
vragen blijft stellen.
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De bovenbouw gaat dit schooljaar aan de slag met hun eigen leervragen. De
leerlingen denken na welke antwoorden ze willen vinden of welke vaardigheid ze zich, de komende vier weken, eigen willen maken. Ze stellen vooraf
een leerplan op waarin ze beschrijven waarom ze dit willen leren, hoe ze
dat willen leren en wat ze daar voor nodig hebben. Na afloop vullen ze een
evaluatie in en zo ontdekken ze waar ze goed in zijn en leren zichzelf steeds
beter leren. Op deze manier leren onze sterren wat ze willen leren op de
manier die bij hen past!

ENGELS LEREN EN SPREKEN OP ’t STERRENPAD

Steeds vaker wordt gesproken over de 21e-eeuws vaardigheden in het onderwijs. De reden hiervoor is dat de maatschappij verandert. Het onderwijs
speelt hier op in. Eén van deze veranderingen is dat de Engelse taal steeds
belangrijker wordt. Onze kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking
met de Engelse taal. Ze zien en ontmoeten vaker Engels sprekende kinderen
en komen sneller in aanraking met Engels door middel van nieuwe media.
Wij willen als school hier op inspelen en onze kinderen voorbereiden op de
veranderende maatschappij. We willen dit doen door de kinderen op jonge
leeftijd de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de Engelse
taal. We doen dit door middel van ‘an English day’ Wat houdt deze English
day in? De stamgroepleiders en de kinderen starten en sluiten deze dag af in
het Engels. Tijdens het eten en drinken praten wij in het Engels. Stapje voor
stapje proberen we dit uit te breiden (de ene groep misschien iets sneller
dan de ander, afhankelijk van het niveau van de groep). Daarnaast komt er
op de Engelse dag een native speaker (iemand die al van jongs af aan Engels
spreekt) om een Engelstalige kring te begeleiden.
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VIERING

We houden regelmatig vieringen, dat vinden we een heel belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Kinderen leren zichzelf en hun werk presenteren,
leren op het podium staan en leren spreken voor een publiek. De viering is
toegankelijk voor iedereen. De data van de vieringen worden vermeld in de
nieuwsbrief Sterrenstof.

DE GEZONDHEID VAN UW KIND EN DE GGD

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van
0-18 jaar uitgevoerd door de GGD. In groep 2 komt de doktersassistent van
de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen.
De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders worden bij dit
onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch graag bij zijn? Dan kunt u dit van
tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon
050-3674990. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7.
Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen.
Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen
plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de
onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht.
Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren.
Op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid
en opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, seksuele ontwikkeling, pesten
of ruzies tussen kinderen. Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/cjg.
Voor vragen of problemen kunt u bellen met de Telefonische Advisering/CJS
van de GGD, telefoon 050-3674991 (op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).
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AFSPRAKEN BINNEN DE SCHOOL

Wij zijn aardig voor elkaar.
Wij zijn rustig in de school.
Wij gaan netjes om met spullen van de ander, ’t Sterrenpad en van onszelf.
Wij luisteren naar elkaar.
Als iemand iets doet of zegt wat je echt niet wilt, zeggen we: ‘Stop, hou op’.
Daarnaast heeft iedere groep zijn eigen groepsregels.

AFSPRAKEN RONDOM HET SCHOOLGEBOUW
-

-

Parkeren in de vakken.
De drie taxistandplaatsen vrijhouden tussen 8.30 en 9.30 uur en
tussen 14.30 en 15.30 uur.
Niet fietsen tussen de auto’s en niet fietsen op de stoeptegels
Niet roken op het schoolterrein.

OUDERS IN DE SCHOOL

Eén van de pijlers waarop ‘t Sterrenpad rust is de grote bereidheid en betrokkenheid van de ouders/verzorgers en andere vrijwilligers om op allerlei gebieden hulp en ondersteuning te bieden. Dit waarderen wij zeer. Zonder deze
helpende handen zouden veel dingen die nu wel kunnen, moeten blijven liggen. De eigen juf of meester benadert hiervoor de ouders van de stamgroep.

SCHOOLVERZUIM

Mocht uw kind om geldige redenen niet naar school kunnen, dan graag tijdig
bericht aan de betreffende stamgroepleider. Voor telefonische ziekmelding
verzoeken wij u voor schooltijd te bellen, het liefst tussen 8.00 en 8.15 uur.
Wilt u a.u.b. duidelijk uw naam, de naam van uw kind, groep en reden van
afwezigheid inspreken? Als u niet goed verstaanbaar bent (bijvoorbeeld bij
bellen vanuit de auto) of niet alle gegevens worden ingesproken, kunnen
wij de stamgroepleider niet juist informeren. Dus graag rustig en duidelijk
inspreken.
Mochten wij geen melding gekregen hebben, en uw zoon of dochter is niet
op school, dan nemen wij altijd contact met u op. Het is daarom belangrijk
dat wij op de hoogte zijn van uw bereikbaarheidsgegevens. U kunt hiervoor
langs komen op de administratie of mailen naar c.hilbrands@sterrenpad.nl of
info@sterrenpad.nl.
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SCHOOLVERLOF

In sommige gevallen is het toegestaan om verlof te krijgen buiten de reguliere schoolvakanties om. Hiervoor neemt u contact op met de directie. Gaat
het om een verlof langer dan 10 dagen, dan moet dit schriftelijk worden
aangevraagd. Iedere verlofaanvraag wordt individueel beoordeeld. Hieronder staat beschreven in welke uitzonderlijke situaties schoolverlof buiten de
vakanties om kan worden aangevraagd:
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof moet minimaal twee maanden van tevoren
schriftelijk aan de directie van ‘t Sterrenpad worden voorgelegd. Verlof is
toegestaan indien:
het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de
ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakantie te gaan;
een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen
verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Gewichtige omstandigheden (10 dagen per schooljaar of minder)
Een verzoek om extra verlof wegens gewichtige omstandigheden voor 10
schooldagen of minder dient vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan
van de verhindering, aan de directie van ‘t Sterrenpad te worden voorgelegd.
Gewichtige omstandigheden (meer dan 10 dagen per schooljaar).
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 dagen per jaar moet
maximaal één maand van te voren via de directie van ‘t Sterrenpad bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente worden voorgelegd. Bij dit verlof
moet de ouder/verzorger een verklaring van een arts of een maatschappelijk
werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op
grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
De regels voor het verlenen van extra verlof zijn vastgelegd en liggen ter
inzage bij de administratie. Een aanvraagformulier verlof is hier ook verkrijgbaar. De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de
leerplichtambtenaar.
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VERJAARDAGEN

Wanneer een leerling jarig is, mag er getrakteerd worden. In overleg met
onder andere de ouders hebben we afgesproken om hiervoor de volgende
regels te stellen:
In principe trakteer je alle kinderen in je eigen klas en de eigen
stamgroepleider. Het liefst trakteer je op iets gezonds.
Uitnodigingen feestjes: we willen het liefst dat uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes niet op school worden uitgedeeld. Voor kinderen
die niet al te vaak worden uitgenodigd is het niet leuk om dat steeds
te moeten merken.

TELEFOON/MOBIELTJES

Kinderen mogen gebruik maken van de schooltelefoon met toestemming van
de juf of meester. Veel kinderen hebben zelf een mobiel. Op ’t Sterrenpad
leren we hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Er mogen
bijvoorbeeld alleen foto’s of filmpjes gemaakt worden met toestemming.
De school is niet aansprakelijk voor vernieling of vermissing van de
mobieltjes.

SPEELGOED

We vragen of u het meenemen van duur speelgoed zoveel mogelijk wilt
beperken. Het wil nog wel eens stuk gaan. Natuurlijk vinden we het leuk
wanneer een kind na zijn of haar verjaardag het nieuwe speelgoed wil laten
zien. Speelgoed van huis meenemen is wel op eigen risico.

GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden spullen worden verzameld in een box bij de hoofdingang. Deze
box wordt aan het eind van elke maand opgeruimd, dus wacht niet te lang
met zoeken.

MERKEN VAN KLEDING

We hebben het vriendelijke verzoek om de bekers, broodtrommeltjes,
laarzen, jassen mutsen en wanten van de leerlingen van groep 1 t/m 4 te
merken. Vaak herkennen de kinderen hun eigen spullen niet en dan is het
handig om te weten van wie het is.
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LEERLINGEN EN ZORG
INTERN BEGELEIDER (IB)

Voor een goede leerlingenzorg binnen de school hebben wij een intern
begeleider aangesteld. Deze coördineert en begeleidt het zorgbeleid. Bij ons
is dat Greet Smid. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag op school
en vrijdag vanuit huis. Stamgroepleiders en ouders kunnen bij Greet terecht
met vragen over hun kinderen die in de groep problemen ondervinden door
bijvoorbeeld gedrag, verwerken van kennis en vaardigheden. Als IB-er stuurt
zij de remedial teaching aan, zorgt ze voor coördinatie van leerlinggegevens,
helpt bij het maken van groepsplannen/didactische groepsoverzichten, het
maken van individuele handelingsplannen/leerlijnen en verzorgt ze de
administratie rondom IB en RT(remedial teaching). De IB-er maakt de jaarlijkse toetskalender en beheert het leerlingvolgsysteem en de orthotheek. Ook
gaat de begeleiding/gesprekken van ‘rugzakken’ via Greet.
Ze onderhoudt de externe contacten in het kader van de leerlingenzorg.
Tevens is Greet de schakel naar de kindercoach Edith Haima.
Op school wordt zoveel mogelijk geremedieerd in de groepen en in de
Vlindertuin, dat is de IB/RT-ruimte.
Naast de IB werkzaamheden vervult onze IB’er ook de taak ‘vertrouwenspersoon’. Structureel heeft zij kinderen onder haar begeleiding, waar ze
iedere week aan een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) werkt. Ook dingen
die onverwacht gebeuren pakt zij op. De intern begeleider is er voor
kinderen, ouders en stamgroepleiders.
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VIDEO COACH

In juli 2012 heeft Greet Smid de opleiding Jenaplan Video Coach (JVC)
succesvol afgerond. Video Coach is een methode om stamgroepleiders te
begeleiden. Dit geldt voor alle stamgroepleiders van ‘t Sterrenpad. Er worden
video-opnamen gemaakt in de groep.
De belangrijkste uitgangspunten zijn: de sfeer in de groep, hulp aan
individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop
de leerkracht lesgeeft. Dit is het LIDO: leiderschap, inhoud, didactiek en
organisatie. De video-opnamen worden met de leerkracht besproken en
samen met Greet gaan ze na hoe één en ander in de groep verloopt. Soms
zullen er dan naar aanleiding van de beelden dingen worden veranderd. Deze
beelden worden niet openbaar gemaakt.

KINDERCOACH

Op ’t Sterrenpad is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van het kind. Het is belangrijk dat het kind zich prettig voelt op school en
lekker in zijn vel zit. Soms heeft het kind daar hulp bij nodig en kan het kind
samen met ouders terecht bij de kindercoach die binnen de school werkzaam
is. Edith Haima is de kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut. Zij coacht
kinderen met een individuele hulpvraag. Edith is op dinsdag aanwezig op
school en is te bereiken op telefoonnummer 06-34020631. Meer informatie
is te vinden op www.kindercoachpraktijk-eigenwijs.nl .

TOETSKALENDER 2016-2017

De toetskalender 2016-2017 is te vinden op het MijnSchool ouderportaal.

EINDTOETS

Afgelopen schooljaar hebben we wederom de IEP eindtoets afgenomen. Het
moet voor ons meerwaarde hebben dat we iets te weten komen over ‘hoofd,
hart en handen’ van onze leerlingen. Bij de IEP eindtoets zit dit onderdeel.
Ze toetsen namelijk de leeraanpak van leerlingen: georganiseerdheid,
geordendheid, mate van discipline, doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie. Komend schooljaar gaan we deze toets weer afnemen.
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SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Op ’t Sterrenpad vinden we sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk.
Dit proces is de basis van alles en dit stopt nooit. Zit een kind niet lekker in
zijn vel, dan komt het niet tot ontwikkeling. We gebruiken GVM (goed voor
mekaar) in de groepen 1 t/m 5. Hier hebben we twee jaar een cursus voor
gevolgd. Het onderdeel mediator gebruiken we voor de kinderen van de
groepen 7 en 8 (www.vreedzameschool.nl). Het programma KIVA gebruiken
we in de groepen 6 t/m 8. Deze cursus volgen we nu (www.kivaschool.nl).
Komend schooljaar (2016-2017) zullen we dit succesvol afronden.

MEDIATON

Sinds het schooljaar 2013-2014 werken we op ’t Sterrenpad met mediators,
leerlingen van de Kangoeroes, Wolven en Koala’s (7/8). Kinderen leren zelf
hun conflicten op te lossen. Kinderen die mediator willen worden solliciteren
officieel op de functie, krijgen een opleiding van drie dagdelen en een
officieel examen met een diploma.

DYSLEXIEPROTOCOL

Er wordt veel gezegd en gesproken over dyslexie. Op ’t Sterrenpad proberen
wij kinderen met dyslexie zo goed mogelijk te begeleiden, eventueel samen
met externe deskundigen. Om dyslexie op te sporen hebben we een aantal
observaties, toetsen en signaleringen. Die staan samengevat in een protocol,
dat op school in te zien is.

PORTFOLIO’S
PORTFOLIO’S

Hierin vindt u een verzameling werkstukken die uw kind de afgelopen
periode binnen de hiervoor geldende normen en criteria heeft gemaakt én
waar het trots op is. Deze verzameling is door uw kind dan ook zorgvuldig
samengesteld. We werken met zes ontwikkelingsgebieden: gevoel, de wereld,
expressie, beweging, taal en rekenen. Uit al het werk dat uw kind dagelijks
heeft gemaakt, heeft het voor elk van deze gebieden een weloverwogen
keuze gemaakt.
Uw kind stelt zelf, in een portfoliogesprek met de stamgroepleider, het eigen
presentatieportfolio samen. In deze gesprekken denken uw kind en de juf of
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meester samen na over het leer- en ontwikkelingsproces en over de bereikte
resultaten in de zes ontwikkelingsgebieden. Dit gezamenlijke terugkijken is
essentieel!
Bij het werken met het portfolio heeft uw kind een actieve rol: hij of zij
bepaalt in overleg met de stamgroepleider wat in het eigen portfolio komt
en verantwoordt deze keuze. Door over het eigen leerproces na te denken,
ontdekt uw kind de sterke en zwakke punten in het eigen werk en wordt hij
of zij uitgedaagd zichzelf nieuwe leerdoelen te stellen. In het portfolio wordt
uw kind niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf. Op deze manier
wordt de vooruitgang in de ontwikkeling zichtbaar. Met behulp van het eigen
portfolio kan uw kind dat bovendien ook aan anderen laten zien en uitleggen.
De norm voor vooruitgang is nu niet het landelijk gemiddelde, maar ligt in uw
kind zelf. Dit portfolio is het tastbare resultaat van het denk- en redeneerproces van uw kind. We denken dat u als ouder/verzorger door dit portfolio een
helder beeld krijgt van wat uw kind allemaal op school doet en meemaakt én
hoe de eigen ontwikkeling verloopt.
De kinderen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee.
De eerste keer is dit vrijdag 10 februari 2017
De tweede keer is dit vrijdag 23 juni 2017

PORTFOLIOGESPREKKEN

Twee keer per jaar zijn er ook portfoliogesprekken, de individuele gesprekken
over de ontwikkeling van het kind. Het kind is hierbij aanwezig en is
gespreksleider. Voor groep 8 geldt dat er omstreeks november een
voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs wordt georganiseerd.
Zodra de precieze datum bekend is, wordt dit in de Sterrenstof nieuwsbrief
gezet. Op school krijgen de leerlingen uit groep 8 in de loop van hun laatste
schooljaar eenmaal een voorlopig schooladvies en eenmaal een eindadvies.
Dit zorgt ervoor dat we de leerlingen goed kunnen begeleiden in de
overgang naar de volgende school. Tot slot is het natuurlijk logisch dat zowel
stamgroepleiders als ouders contact met elkaar opnemen als dat nodig is.

23

TOELATING EN OPVANG VAN NIEUWE
KINDEREN

Ouders zijn vrij in hun schoolkeuze. Wanneer er belangstellig is om hun kind
op ‘t Sterrenpad te plaatsen, vindt altijd eerst overleg plaats met de directie,
IB-er en de stamgroepleider om te bekijken of er nog ruimte is en waar het
kind het best op zijn plek is. In groepen waar al meer dan 25% van de kinderen een zorgleerling is, kunnen geen zorgleerlingen geplaatst worden. Verder
hebben we als regel dat broertjes en zusjes van aangemelde kinderen en
kinderen uit Nuis/Niebert altijd bij ons op school geplaatst kunnen worden.
Als kinderen voor het eerst op school komen, kunnen ze een aantal
dagdelen van tevoren meedraaien. Zo kunnen ze wennen aan de situatie, aan
de andere kinderen en aan de leerkracht. Als kinderen van een andere school
komen, hebben we altijd voor de plaatsing contact met de andere school om
het kind door te spreken. Nieuwe kinderen worden zo goed mogelijk begeleid
in de nieuwe setting, door de leerkracht en ook door daarvoor aangewezen
kinderen uit de eigen groep. Deze kinderen begeleiden de nieuwe leerlingen
tijdens de eerste weken.

24

OVERIGE INFORMATIE
SAMENVATTING SCHOOLVOORNEMENS 2016-2017

Hieronder een samenvatting van de plannen die wij komend schooljaar
hebben voor het onderwijs op ‘t Sterrenpad. Dit plan wordt met de MR
besproken. Indien u geïnteresseerd bent kunt u een exemplaar inzien bij de
directie.
Het komend schooljaar gaan wij veel tijd besteden aan:
1.
Het verder ontwikkelen van Kiva en GoedvoorMekaar
2.
Het verder ontwikkelen van de talentenateliers.
3.
Het verder uitwerken van leren van - en spreken in de Engelse taal
door de hele school heen.
4.
De ouderbetrokkenheid uitbreiden.
5.
De oudercommunicatie toenemend digitaliseren door middel van
het MijnSchool ouderportaal
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer op school.
We houden u op de hoogte via het MijnSchool ouderportaal, onze nieuwsbrief de Sterrenstof, www.sterrenpad.nl en www.facebook.com/sterrenpad.

SCHOOLPLAN

Voor belangstellenden ligt het schoolplan 2015-2019 ter inzage op school.
In dit plan vindt u alle gegevens over de werkwijze, lesopbouw, doorgaande
lijn enzovoort. Het schoolplan 2015-2019 staat ook op het MijnSchool
ouderportaal.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Het overheidstoezicht voor ‘t Sterrenpad ligt bij de Inspectie van het
Onderwijs Noord. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij
www.onderwijsinspectie.nl, info@winsp.nl en telefoonnummer
0800 - 0851 (gratis).

KLACHTENREGELING

Hebt u een klacht met betrekking tot de school, dan kunt u terecht bij de
groepsleerkracht of de directie. Algemeen uitgangspunt blijft dat ouders en
personeel klachten over de dagelijkse gang van zaken in onderling overleg
afhandelen. Verwacht mag worden dat de meeste klachten middels intern
overleg tot tevredenheid kunnen worden afgehandeld. Voor de gehele
klachtenregeling en het adres van de landelijke klachtencommissie, zie de
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schoolgids of het schoolplan, op www.sterrenpad.nl. Het bestuur neemt
alleen een beslissing op een ingediende klacht, die door de klachtencommissie is behandeld.

NIEUWSBRIEF STERRENSTOF

Sterrenstof is de wekelijkse nieuwsbrief voor het hele Sterrenpad, die digitaal
wordt verspreid via de mail en op de website terug te lezen is. Nieuws van
het hele Sterrenpad, inclusief opvang en zorg, komt hierin te staan.

NIEUWE MEDIA

Het internetadres van ’t Sterrenpad is www.sterrenpad.nl, er is een
Facebookpagina van ’t Sterrenpad en het MijnSchool ouderportaal. Via dit
portaal kan het nieuws uit de groepen gelezen worden en kunnen fotoalbums
bekeken worden.

SCHOOLACTIES

De middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de school zijn beperkt. Op ‘t
Sterrenpad zijn er het hele schooljaar door acties om de schoolkas op peil te
houden. Zo is er tweemaal per jaar een kleding- en schoeninzameling. Deze
wordt aangekondigd in de nieuwsbrief Sterrenstof. In school staan op een
centrale plek inzamelingsdozen voor batterijen, cartridges en oude mobieltjes.

KOSTELOOS MATERIAAL

Kosteloos materiaal is heel waardevol voor de school. Heeft u leuke lapjes,
wol of katoen, die u niet meer gebruikt? Knoopjes, kraaltjes, kurken,
schoteltjes, hout, draad, schroefjes en noem maar op. Wij zijn er blij mee.
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Ik ben, jij bent,
wij zijn...samen

Jenaplanschool ‘t Sterrenpad
Nieuweweg 57b
9364 PB Nuis
Telefoon: 0594 - 58 58 10
E-mail: info@sterrenpad.nl
Website: www.sterrenpad.nl

