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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids van obs De Sterrensteen. In augustus 2013 is de school ontstaan uit de samenvoeging van twee
openbare scholen die in de wijk Vinkhuizen stonden.
Het is belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op school en onderwijs krijgen dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het
onderwijs worden gesteld. Daarnaast zijn er nog zaken in ontwikkeling en wordt er gewerkt aan het verder realiseren van de
doelstellingen. Hierover kunt u lezen in deel 2, paragraaf 2.1: De missie van onze school.
Met deze schoolgids geven wij u een beeld van obs De Sterrensteen. De schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de
kinderen die onze school al bezoeken en voor die ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Wanneer u
dat wilt, kunt u een afspraak maken met de locatieleider voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
De schoolgids is samengesteld door de directie van obs De Sterrensteen en is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. De
schoolgids is verdeeld in een praktisch deel (deel 1) en een deel waarin het onderwijs op onze school wordt beschreven
(deel 2).
Waar u het woord ouders leest, worden ook de verzorgers bedoeld.
Namens het hele team van obs De Sterrensteen wensen we u en uw kind een prettige schooltijd toe.
Monique Inja
directeur obs De Sterrensteen
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Deel 1
Praktische zaken

1 Schooltijden en vakanties
1.1

Vakanties schooljaar 2021 – 2022:

Vakantie
Eerste schooldag

23-08-2021

alle groepen

Gronings Ontzet

28-08-2021

alle groepen

Herfstvakantie

16-10-2021 t/m 24-10-2021

alle groepen

Kerstvakantie

25-12-2021 t/m 09-01-2022

alle groepen

Voorjaarsvakantie

19-02-2022 t/m 27-02-2022

alle groepen

2e paasdag

18-04-2022

alle groepen

Meivakantie

23-04-2022 t/m 8-05-2022

alle groepen

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

alle groepen

2e Pinksterdag

6-06-2022

alle groepen

Zomervakantie

16-07-2022 t/m 28-08-2022

alle groepen

1.2 Margedagen
Margedagen zijn dagen of delen van dagen waarop kinderen vrij zijn. Leerkrachten gebruiken deze tijd voor studie, overleg, het
bezoeken van andere scholen of congressen.
De margedagen voor het schooljaar 2021– 2022 zijn:

Margedagen
Maandag

13-09-2021

hele dag

alle groepen

Woensdag

27-10-2021

middag vanaf 12.00 uur

alle groepen

Dinsdag

08-02-2022

hele dag

alle groepen

Woensdag

16-03-2022

middag vanaf 12.00 uur

alle groepen

Donderdag

19-05-2022

hele dag

alle groepen

Vrijdag

01-07-2022

hele dag

alle groepen

1.3 Ziekmeldingen
Wij verzoeken u uw kind voor 8.30 uur telefonisch af te melden via telefoonnummer: 050 - 321 04 71
De ziekmeldingen worden aan de leerkrachten doorgegeven.

1.4 Aanmelding nieuwe leerlingen
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u telefonisch een afspraak maken met de adjunct directeur van de school.
Kinderen kunnen worden aangenomen vanaf hun vierde verjaardag. In overleg met de groepsleerkracht kunnen in de weken
voorafgaand aan de plaatsing een drietal “wendagen” worden afgesproken. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig.
Mocht een hele schooldag nog te vermoeiend zijn voor uw kleuter, dan kunt u in overleg met de groepsleerkracht uw kind een
middagje thuis houden of halve dagen naar school laten gaan. Als een kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Bij aanmelding van
een kind dat al op een andere basisschool zit, is er altijd overleg met de school van herkomst. De
school waar uw kind vandaan komt, stelt ook een onderwijskundig rapport op van uw kind voor de nieuwe school. Bij de
inschrijving op school hebben we ook een kopie van de zorgpas van uw kind(eren) nodig. Wanneer u het zorgpasje meeneemt,
wordt er op school een kopie van gemaakt.
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1.5 Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-13.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur

1.6 Op tijd komen
Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind(eren) altijd op tijd aanwezig is (zijn). Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Het is
voor een leerkracht zeer storend, als de les net is begonnen en er nog leerlingen binnenkomen. Om 8.20 uur gaat de deur
open. Om 8.25 uur gaat de bel zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

1.7 Fietsen
Beweging is voor iedereen belangrijk en daarom stimuleren wij iedereen om op de fiets of lopend naar school te komen.
Ook voor de verkeersveiligheid is het goed om zo min mogelijk verkeer (auto’s) om en rond de school te hebben. We
vragen u en de kinderen de fietsen neer te zetten in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Denk eraan dat de fiets op slot
wordt gezet. Op de speelplaats moeten de leerlingen (ook ouders) lopen met de fiets. De school is niet verantwoordelijk
voor schade aan de fiets of diefstal van de fiets.

2 Pedagogisch klimaat
Wij werken op school met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. De klas en de school zijn een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie: bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is
en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerling mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.
Een ander belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is leerling participatie, waarbij de nadruk ligt op grotere
betrokkenheid van leerlingen in de klas en op school. Dit begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op
zoek gaan naar wat er binnen de groep moet gebeuren om alles goed te laten verlopen.
Naast de methode de Vreedzame school werken wij met het stappenplan ‘ik kan het altijd goed doen’. Vanuit dit stappenplan
werken wij aan gedragsregulatie van het individuele kind. Dit stappenplan is in elke klas zichtbaar aanwezig en voor iedereen
goed te volgen.
Aan het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie wordt de groep gevormd. Het proces van deze groepsvorming
noemen wij de gouden weken. Deze weken zijn belangrijk omdat in deze weken de groepsafspraken en regels m et elkaar
besproken en vastgelegd worden. De leerkracht geeft, in samenspraak met de groep, de groep vorm. Dit proces herhaalt zich na
de kerstvakantie, de zogenaamde zilveren weken.
Wij willen een school zijn waarin pesten zo min mogelijk kans krijgt en iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Om
pesten te voorkomen willen wij vooral benadrukken welk gedrag we graag willen zien en hebben alle groepen met elkaar
omgangsregels afgesproken. Binnen het team hebben we ook besproken hoe we een veilig klimaat binnen de hele school
kunnen realiseren. Welk gedrag verwachten we van elkaar en wat als dat (een keertje) niet gebeurt.
Wanneer plagen uitmondt in pesten of we een melding krijgen dat een kind gepest wordt, gaat onze aanpak om het pesten te
laten stoppen in werking. Hiervoor hebben we een stappenplan dat beschreven staat in ons pestprotocol. Hierbij worden de
pester, de gepeste en de groep betrokken. De groep wordt ingeschakeld om oplossingen te vinden en de situatie zodanig te
veranderen dat het pesten stopt. Hierbij zijn naast de leerkracht ook intern begeleider of soms externen betrokken. Wanneer
uw kind te maken heeft met pesten op school willen wij graag door u worden geïnformeerd. U kunt dan een afspraak maken
met de leerkracht of met één van de interne begeleiders van de school. Het pestprotocol ligt bij de interne begeleiders ter
inzage voor u klaar. Komend schooljaar zijn Naomi Waalkens (midden- en bovenbouw) en Fenneke Tjoelker (onderbouw) de
intern begeleiders van obs de Sterrensteen.
Het pedagogisch klimaat van de school wordt vormgegeven in de Leer Ontwikkelgroep Pedagogisch Klimaat.
De voorzitter van deze ‘LOG’ is Jaap Jacobs. Hij is ook de gedragsdeskundige van onze school.
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Veiligheidsplan:
Op onze school is een Veiligheidsplan aanwezig. Dit plan treedt in werking bij calamiteiten. In dit plan staan ook de BHV -ers
vermeld. Ook bestuur breed is er een Veiligheidsplan aanwezig.

2.1 Schoolafspraken
Om de organisatie op school zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal schoolafspraken:
• Op het schoolplein zijn honden verboden.
• Omwille van de veiligheid willen we geen fietsen, skateboards e.d. op het schoolplein.
• Leerlingen mogen in de pauze niet van het speelplein af, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de pleinwacht.
• Samen houden we met elkaar het schoolplein netjes.
• Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar onder schooltijd mag de telefoon niet aan staan. Indien
noodzakelijk mogen zij gebruik maken van de schooltelefoon. De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of
beschadiging van de telefoon.

• De school is een openbaar gebouw; er geldt zowel binnen de school als op het schoolplein een rookverbod. We
verzoeken ouders om niet in de buurt van de lokalen te roken, omdat anders de rook via de ramen naar binnen komt.

3 Contact met de school
3.1 Directie en administratie
Op de Sterrensteen is Fenneke Tjoelker de adjunct directeur. Bij haar kunt u terecht voor uw vragen, indien nodig speelt
ze de vraag door aan de directeur. Als u tussentijds verhuist of een ander telefoonnummer heeft verzoeken wij u dit door
te geven aan de administratie: tel.050-3210471..

3.2 Leerkrachten
Het is altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht aan te vragen. Vlak voor schooltijd is geen geschikt moment voor een
gesprek. We kunnen u dan niet de aandacht geven, die we wensen. Een mededeling doen of even kort een afspraak maken is
wel mogelijk.

3.3 Brugfunctionaris
Vanaf januari 2015 heeft obs De Sterrensteen, met subsidie van de gemeente Groningen, een brugfunctionaris (BF) kunnen
aanstellen. Deze functionaris heeft een brugfunctie tussen ouders en school en daarnaast tussen school en
vensterschoolpartners of ouders en vensterschoolpartners. De brugfunctionaris is de spil in dit veld en moet makkelijk
toegankelijk en benaderbaar zijn voor ouders en leerkrachten en korte lijnen onderhouden met de ib’ers (intern
begeleiders) van de school en de jeugdverpleegkundige. De brugfunctionaris vormt met de ib’ers en de sociaal
verpleegkundige de basiszorg voor de schoolse en de thuissituatie. De brugfunctionaris is enerzijds verwijzer en anderzijds
een ondersteuner voor ouders bij het aanvragen van voorzieningen van de gemeente Groningen waar kinderen en ouders
uit de minimahuishoudens gebruik van kunnen maken.
Wilma Bolhuis is de brugfunctionaris op De Sterrensteen. Zij werkt de hele week, ook is zij telefonisch te bereiken telefoon: 06
29006229.

3.4 Informatieavonden/ochtenden
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond of ochtend per groep, waarop u kennis kunt maken met de
leerkracht van de groep en als ouders met elkaar. Op deze avond/ochtend komen o.a. afspraken, regels, methodes en
lesmaterialen van de betreffende groep aan de orde.

3.5 Huisbezoek en intakegesprek
Als ouders na een rondleiding kiezen voor onze school, wordt de leerling door de cluster coördinator in een groep geplaatst.
Na deze plaatsing neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders om een afspraak in te plannen voor een uitgebreid
intakegesprek..
Tijdens dit intake gesprek geven ouders informatie over hun kind en vertelt de leerkracht over de school.

3.6 Bezoek
Het is mogelijk om in de groepen 1/2 een ochtend of een middag te kijken in de groep van uw kind; maakt u dan wel eerst even
een afspraak met de leerkracht?

3.7 Rapporten en besprekingen met ouders
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een schriftelijk rapport, in januari/februari en juni/juli. Tussendoor worden er
contactgesprekken gevoerd. Vanaf groep 6 worden ook de leerlingen uitgenodigd voor het rapportgesprek. De leerlingen stellen
een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit plan wordt met ouders, leerlingen en leerkracht besproken. Voor groep 8 zijn de
contacten gekoppeld aan het advies voor het voortgezet onderwijs. Hierover wordt u aan het begin van het schooljaar
geïnformeerd.

3.8 Sterrenstof en website
Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit, de ‘Sterrenstof’, waarin actuele informatie over de school wordt verstrekt. De
nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de school. Een papieren versie is op verzoek verkrijgbaar. Daarnaast houdt de
leerkracht van uw kind u via ‘mijn school’ op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas.
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4 Leerplicht
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten
voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. De schooldirectie kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaald onderwijsactiviteiten.
Een vrijstelling kan slechts worden verleend door de schooldirectie vastgestelde gronden. De schooldirectie bepaalt bij de
vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

4.1 Verlof buiten de schoolvakantie
Kinderen vanaf vijf jaar zijn wettelijk leerplichtig. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of
om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van
het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakantie met vakantie te gaan, kan eenmaal per
schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing, moet bij uw aanvraag een
werkgevers verklaring gevoegd worden, waaruit dit blijkt.
Verder is het belangrijk om te weten dat:
• De aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding moet worden ingediend
• De verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan
• De verlofperiode niet in de eerste of in de laatste week van het schooljaar mag vallen.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
• Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
• Verhuizing (ten hoogste een dag)
• Bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk
wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende)
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de schoolleiding)
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- en aanverwanten in de 2e of 3e graad
(ten hoogste 1 dag)
• Het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders (1
dag)
• Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Een aanvraag voor verlof van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren of als dit niet mogelijk is
uiterlijk twee dagen na ontstaan van verhindering, bij de schoolleiding worden ingeleverd.

4.2 Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die
proces-verbaal kan opmaken. De school heeft de plicht om verzuimregistratie bij te houden. Bij veelvuldig verzuim wordt dit
gemeld aan de leerplichtambtenaar, die eventueel kan overgaan tot het geven van een boete.

4.3 Vragen
Met vragen of opmerkingen over leerplicht kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van uw
woongemeente.
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5 Handig te weten
5.1 Ochtendpauze
Het is gebruikelijk dat er rond de ochtendpauze iets gegeten en gedronken wordt. Geeft u alstublieft
een gezonde versnapering mee die in korte tijd kan worden opgegeten.

5.2 Middagpauze
Op De Sterrensteen werken we volgens een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen de hele
schooldag op school blijven. De leerlingen eten, samen met de leerkracht, in hun eigen groep. Tijdens de maaltijd is er een
onderwijsactiviteit gepland. De leerkracht van uw kind zal daar tijdens de informatieavond verdere uitleg over geven. Voor
of na het eten hebben alle kinderen, onder begeleiding van medewerkers van school, 20 minuten buiten pauze.

5.3 Gymafspraken groep 3 t/m 8:
• Het is aan te raden tijdens de lessen gymschoenen te dragen met rubberen zolen. Zwarte zolen zijn niet
toegestaan. • Ook aparte gymkleding is verplicht, dus geen T-shirt waar de kinderen de hele dag in moeten lopen.
• Wie niet mee mag doen met de gymles is verplicht een briefje mee te nemen voor de groeps- en/of vakleerkracht.
• Als uw kind om medische redenen aan bepaalde onderdelen niet mee kan doen, wilt u dan even contact opnemen met
de vakleerkracht gymnastiek, Jaap Jacobs.
• De kinderen douchen gescheiden, dus de jongens apart van de meisjes.
In verband met de veiligheid is het tijdens de gymnastiekles raadzaam alle sieraden zoveel mogelijk af te doen. Deze
kunnen voor de duur van de les aan de leerkracht in bewaring worden gegeven.

5.4 Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden bij de administratie/conciërge ingeleverd.

5.5 Sportevenementen
Onze vakleerkracht gymnastiek maakt deel uit van het B-Slim team. Vanuit dit team worden veel na- en binnen schoolse
laagdrempelige sportactiviteiten georganiseerd. Jaarlijks doen we mee aan het voetbaltoernooi voor de basisscholen. Ook
de koningsdag met sport/spel activiteiten staat dit jaar weer gepland.

5.6 Jaarlijks school/themafeest
Jaarlijks wordt er in de tweede helft het schooljaar een themafeest georganiseerd. Daarnaast is er ieder jaar een voorstelling
door alle leerlingen voor de ouders. Hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief: Sterrenstof die op Mijn School
wordt geplaatst.

5.7 Schoolreizen
Voor alle groepen worden er in de laatste maanden van het schooljaar schoolreisjes georganiseerd. Groep 8 gaat aan het eind van
het schooljaar drie dagen op schoolreis. Vroegtijdig worden de ouders/ verzorgers geïnformeerd over de reisbestemming, datum
en de hoogte van het te betalen bedrag. Als uw kind, behoudens ziekte, niet deelneemt aan de schoolreis of kamp, dient uw kind
volgens de leerplichtwet aanwezig te zijn op school. Mocht uw kind onverhoopt door ziekte verhinderd zijn om met de schoolreis
mee te gaan, dan worden de reeds gemaakte kosten overgenomen door de school.

6 Financiën en verzekeringen
6.1 Ouderbijdrage
Onze school vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze activiteiten zijn een
belangrijke aanvulling op ons verplichte onderwijsprogramma. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen vinden we het
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belangrijk dat iedereen hier aan mee kan doen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, leidt dan ook niet tot
uitsluiting van leerlingen voor deze activiteiten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding ervan wordt
vastgesteld in overleg met de MR. De afgelopen jaren heeft onze school de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt voor o.a. extra
zaken rond de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere activiteiten.
Gemeente Groningen kent een ondersteunende regeling voor mensen met een minimuminkomen. Dit betreft de Vergoeding
Ouderbijdrage Schoolfonds. Daarnaast kunnen minima voor onkosten voor school ook gebruik maken van stichting Leergeld. De
brugfunctionaris, Wilma Bolhuis, kan u hierbij helpen.

6.2 Schoolverzekering van de kinderen:
De school heeft een collectieve schadeverzekering bij Openbaar Onderwijs Groningen voor:
• Leerkrachten en overig personeel van Openbaar onderwijs scholen
• Leden van oudercommissies, schoolraden, medezeggenschapsraden en dergelijke
• Degene die werkzaamheden verrichten in het kader van de zgn. ouderparticipatie en overblijfregeling.
Kinderen zijn dus uitdrukkelijk uitgesloten. Schade die kinderen hebben veroorzaakt zal op de ouders moeten worden verhaald.
Dit is alleen anders indien de school iets verweten kan worden.

6.3 Betaling schoolfonds, schoolreizen etc.
Het komt vaak voor, dat ouders, verzorgers, kinderen voor bovengenoemde zaken geld aan de
leerkracht/penningmeester/ouderraad betalen. Vraag om een kwitantie als betalingsbewijs. Een kwitantie en/of
Bankafschrift geldt als betalingsbewijs.

7 Ouderraad en MR
Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij school is belangrijk voor de opvoeding van kinderen. Op onze school is die
samenwerking op verschillende manieren geregeld. Ouders/verzorgers hebben inspraak in het schoolbeleid en kunnen
bijdragen aan de uitvoering van schoolactiviteiten. De ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) zijn daarvoor
ingericht.

7.1 Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit maximaal 15 personen. De taken van de OR zijn o.a. het helpen organiseren van
feesten/evenementen, het innen en beheren van de ouderbijdrage, het verlenen van hand- en spandiensten aan de school en
het (eventueel) geven van advies aan de MR over bepaalde onderwerpen.
Jaarlijks doet de OR-verslag van haar activiteiten en legt zij verantwoording af over het door haar gevoerde beleid zowel
inhoudelijk als financieel. Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar worden gepubliceerd op de
website van de school. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda
en notulen worden gepubliceerd op de website van de school. Bij elke OR-vergadering is een vertegenwoordiging van het team
aanwezig.

7.2 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk inspraakorgaan. In de MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directie is wettelijk
verplicht over veel onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen.
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Het jaarverslag, de vergaderdata, agenda’s en de notulen worden geplaatst
op de website van de school. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Een ouder/verzorger of een personeelslid kan
de voorzitter of de secretaris benaderen, als hij of zij een vergadering wil bijwonen.
Onderwerpen die bij de MR aan de orde kunnen komen:
• Ouderbetrokkenheid
• Het vaststellen, aanvullen, wijzigen van het schoolplan en de schoolgids
• Het bespreken en vaststellen van het formatieplan.
Eens per twee jaar vinden er MR-verkiezingen plaats.
De OR kan gevraagd worden om de oudergeleding van de MR te adviseren. Door het uitwisselen van informatie tussen de
ouderraad en de MR, blijven zij van elkaars werk op de hoogte. Op gezette tijden is er ook intensiever contact.
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De notulen van het MR- overleg kunt u vinden op onze website.
Indien u contact met een van de MR-leden wilt, kunt u het adres en telefoonnummer via de administratie van de school
opvragen.

8 Buitenschoolse opvang
Voor de voorschoolse en naschoolse opvang en naschoolse activiteiten werken wij samen met SKSG. De kinderopvang
Toermalijn is gehuisvest aan de Siersteenlaan. Voor meer informatie en inschrijven zie www.sksg.nl.

8.1 De Verlengde Schooldag (VSD)
In samenwerking met de SKSG in Groningen kunnen wij door middel van een gemeentelijke subsidie meedoen aan het project
Verlengde Schooldag. Tweemaal per week hebben kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 de gelegenheid om, aansluitend aan de
schooldag, deel te nemen aan dit project. Bij de VSD wordt gewerkt met thema’s en projecten waarbij leerlingen op een
speelse wijze leren en kennismaken met een aantal beroepen. Zij oefenen hierbij de taal- en rekenvaardigheden die ze binnen
schools aangeboden hebben gekregen.

9 De schoolfotograaf
Jaarlijks worden de leerlingen gefotografeerd. Het ene jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt, terwijl het jaar daarop de
kinderen apart en met broer/zus worden gefotografeerd.
Dit schooljaar, 2021 – 2022 , worden de kinderen apart en met broer/zus gefotografeerd.

10 Sponsorbeleid
Onze school kan extra geld ontvangen via sponsoring. In ruil voor reclame geeft een bedrijf of instelling dan
goederen, diensten of geld aan de school waarmee extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten
gerealiseerd kunnen worden. Om er voor te zorgen dat leerlingen niet worden blootgesteld aan ongewenste
reclame, liggen de afspraken rond sponsoring vast in een door de rijksoverheid opgesteld convenant. Sponsoring op
school mag alleen met instemming van de MR (art. 10 lid f, WMS). Klachten over eventuele sponsoring kunt u
indienen via de klachtenregeling van onze school.

11 Gezondheid
11.1 Hoofdluis (L.O.T.)
Een aantal ouders onderzoekt regelmatig de leerlingen op hoofdluis. We noemen dit het luizenopsporingsteam (L.O.T). Na elke
vakantie worden de leerlingen gecontroleerd. De school kan altijd mensen gebruiken om te helpen bij het controleren op
hoofdluis. U kunt leren hoe dit moet van de andere ouders. Elk kind kan hoofdluis krijgen! Het is beslist geen schande en heeft
niets met hygiëne te maken. Maar mocht bij de controle blijken dat uw kind hoofdluis heeft, dan wordt u verzocht uw kind
direct van school te halen zodat u zo snel mogelijk uw kind kunt behandelen.
Door deze maatregelen lukt het aardig om de luis zoveel mogelijk uit te bannen van de hoofden van onze leerlingen.

11.2 Schoolarts
Het onderzoekprogramma ziet er voor de basisschool als volgt uit:
•
Alle 5-jarigen krijgen een oproep van de jeugdarts.
•
Alle 10-jarigen krijgen een oproep van de schoolverpleegkundige.
•
In het jaar dat uw kind 9 wordt krijgt het inentingen(prikken), die landelijk voorgeschreven zijn:
•
Een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (DTP).
•
Een inenting tegen de ziekten bof, mazelen en rodehond (BMR).
Een kind dat een bepaalde inenting nog niet heeft gehad, krijgt een inhaalprik. In het jaar dat uw dochter 12 jaar wordt,
krijgt zij een oproep voor de HVP-prik (ter voorkoming van baarmoederhalskanker).
Voor alle hierboven genoemde inentingen is uw toestemming en medewerking nodig, u krijgt dan ook tijdig bericht waar
en wanneer de inentingen plaats vinden. Tijdens de onderzoeken besteedt men niet alleen aandacht aan de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van het kind, maar ook aan zijn/haar gedrag en sociaal functioneren (het spelen en omgaan met
anderen). Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw kind, dan kunt u vragen om een extra onderzoek of gesprek.
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Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid. Ook een kind zelf, een leerkracht
of een medewerker van de jeugdgezondheidszorg kan dat doen als er bijvoorbeeld vragen zijn of als er bijzonderheden
waren bij een eerder onderzoek of screening.
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11.3 Logopedie
Op onze school worden kinderen in de kleuterperiode gescreend door een logopediste.

11.4 Jeugdgezondheidszorg Groningen (Ingezonden door de GGD)
Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal is het kind in de groei.
Alle kinderen die in Groningen wonen of er naar school gaan worden daarom opgeroepen voor een regulier preventief
gezondheidsonderzoek door de Jeugdgezondheidszorg GGD Groningen. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor een
gezonde ontwikkeling worden opgespoord en eventueel passende maatregelen genomen worden. De jeugd artsen,verpleegkundigen en medisch teamassistenten van JGZ geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het
opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op het gebied van gezondheid, gedrag en leefomgeving en worden vaak nauw
betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding en
alcohol, roken en drugs. JGZ zal gebruik maken van de adresgegevens uit de leerling administratie van de school. Datum en
tijdstip van bovengenoemd onderzoek stelt JGZ vast in overleg met de school. Ouders die bezwaar hebben kunnen dit melden
bij de Jeugdgezondheidszorg Rayon Escamp.

11.5 De G.G.D. op school (Ingezonden door de GGD)
De G.G.D. Groningen houdt zich bezig met gezondheid van de bevolking in de provincie hieronder valt ook de jeugd. Daartoe
voert zij een aantal taken uit.
Voor ouders en verzorgers is het volgende belangrijk om te weten: de doktersassistente van de GGD onderzoekt van alle
kinderen in groep 2 en 7 het gehoor en het gezichtsvermogen. Er vindt een gesprek plaats met de ouders, daarnaast heeft de
logopediste iedere woensdag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is: (050) 367 40 00.
Met de sociaal verpleegkundige kunt u een afspraak maken om zaken te bespreken die met de opvoeding te maken hebben.
Het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Elke ouder vraagt zich wel eens af hoe hij of zij iets
moet aanpakken. Vaak vinden ouders zelf een oplossing, maar soms lukt dit niet. In zo’n geval kan het spreekuur op school
uitkomst bieden. U kunt er terecht met vragen over de gezondheid en opvoeding van uw kind, zoals:
• Mijn kind heeft geen vriendjes op school, is dat normaal?
• Mijn kind eet zo weinig, soms maak ik me echt ongerust, is dat terecht?
• Mijn kinderen maken steeds ruzie, hoe los ik dit op?
• Mijn kind plast regelmatig in bed, wat kan ik doen?
• Mijn kind luistert zo slecht, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
• Mijn kind kan vaak niet in slaap komen, stop ik hem te vroeg in bed?
De verpleegkundige zoekt samen met u naar een oplossing. Eventueel kan hij/zij doorverwijzen naar de jeugdarts of een andere
instantie.
Informatie over gezondheid vindt u ook bij het Informatie Centrum Gezondheid (ICG) van de GGD Groningen. Het Informatie
Centrum Gezondheid is elke werkdag open van 10.00 tot 16.30 uur.
Bezoekadres: Hanzeplein 120, Groningen. Telefoon ICG: (050) 367 41 77. Ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen
regelmatig schriftelijke informatie van de GGD over zeer uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid.
Schoolkrantartikelen, folders of brochures worden via alle scholen verspreid. Andere informatie wordt op aanvraag
toegestuurd. Bijvoorbeeld een folder over hoofdluis of over goede voeding.
Informatie over infectieziekten kunt u ook verkrijgen via de website: www.infectieziekten.info of www.ggdgroningen.nl
De school besteedt zelf ook aandacht aan gezondheid door het uitvoeren van projecten en het organiseren van ouderavonden.
De GGD adviseert en begeleidt scholen hierbij. De GGD heeft veel (les)materialen die de school bij de activiteiten rond
gezondheid kan gebruiken. Er is (les) materiaal over bijvoorbeeld voeding, mondgezondheid, relaties en seksualiteit, roken,
genotmiddelen, pesten en agressie.
Heeft u vragen of wilt u in het algemeen iets weten over gezondheid?
Dan kunt u bellen naar: het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD Groningen.
Het Informatie Centrum is geopend op werkdagen van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Het telefoonnummer is: (050) 367 41 77.
Meer informatie kunt u vinden op: www.ggdgroningen.nl.
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12 Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen (Ingezonden door Openbaar
Onderwijs Groningen)

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt, dat is op onze school niet anders. U bent
van harte welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan
bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt toegelicht hoe en waar u
klachten of opmerkingen kunt aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen en gezamenlijk actie ondernomen kan
worden.
Richtlijnen schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2)

Klachten
Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het
schoolbestuur en personeel van de school. De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd op de Klachtenregeling
O2G2 en hanteert het volgende stappenplan:
Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon.
Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de
directeur of de contactpersoon bij ons op school. Naam contactpersoon is:
Wilma Bolhuis
Stap 3:
Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met
schoolbestuur.
Stap 4:
Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de
(landelijke) klachtencommissie.
Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school. De interne klachtenregeling
van O2G2 is te vinden op www.o2g2.nl .
Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van O2G2 (p/a postbus
744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van Openbaar Onderwijs Groningen (de heer A. van Schaik, tel: 088-3688800)
kan u informeren over de procedure.
Mocht deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden bij de Landelijke
Klachtencommissie. Openbaar Onderwijs Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508
AD Utrecht.
Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen van de GGD benaderen (050-3674000) of
met de Vertrouwensinspecteur (0900-1113111).
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Deel 2
Het onderwijs op onze school

o Algemene gegevens


Obs De Sterrensteen maakt deel uit van de Vensterschool Vinkhuizen. De school is openbaar, wat wil zeggen dat de
school toegankelijk is voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, seksuele geaardheid of culturele
achtergrond. Een school die toegankelijk is voor iedereen, waar samen wordt gewerkt op basis van respect en
vertrouwen. Door verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt te nemen, bereiden wij de kinderen voor op het
deelnemen aan de Nederlandse samenleving waarin verschillende leefwijzen en overtuigingen voorkomen. Uw kind
ontwikkelt zich in een openbare school door andere kinderen te leren kennen, begrijpen en waarderen.

o Over de school
 De kinderen van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vinkhuizen.
 De school telt ruim 240 leerlingen bij aanvang van het schooljaar 2021-2022.
De groepen 1/2 zijn heterogeen van samenstelling; de groepen 3 t/m 8 zijn jaargroepen. Op grond van de
leerlingenaantallen werken wij, indien nodig, met combinatiegroepen.
De school heeft ongeveer 30 personeelsleden, die op parttime of fulltime basis aan de school verbonden zijn. Leerlingen
hebben jaarlijks over het algemeen te maken met twee leerkrachten, die ieder een gedeelte van de schoolweek lesgeven.

1.3 Wie werken er in de school en wat doen ze?
Leerkrachten
Het schoolteam van obs De Sterrensteen bestaat momenteel uit 31 leerkrachten.
De meeste leerkrachten zijn ingezet als groepsleerkracht. Daarnaast werken er
onderwijsassistenten op onze school.
Clustercoördinatoren
Dit zijn leerkrachten die naast hun lesgevende taak ook een coördinerende rol hebben in de leerjaren waarbinnen zij
werkzaam zijn (groepen 1/2, groepen 3/4/5 en de groepen 6/7/8). Zij zijn een schakel tussen het team en de schoolleiding.
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De clustercoördinatoren zijn voorzitter tijdens de bouwvergaderingen en coördineren binnen het cluster. Zij hebben ook
zitting in het MT (managementteam).
Managementteam (MT)
In het MT zijn de leerkrachten vertegenwoordigd via de clustercoördinatoren.
Daarnaast zijn de IB-ers van de school en de directie leden van het MT. Binnen deze groep wordt vooral gekeken naar de totale
schoolontwikkeling. De focus ligt hierbij op het onderwijsleerproces, leeropbrengsten, zorg en begeleiding en kwaliteitszorg.
Directeur
De taken van de directeur liggen o.a. op beleidsmatige en onderwijskundige ontwikkelingen, op het gebied van de
schoolorganisatie, het beheer van de financiën, personeelsbeleid en het verzorgen/onderhouden van externe contacten.
Adjunct directeur
Op onze school is een adjunct directeur. Zij is het eerste aanspreekpunt op school. Daarnaast heeft de adjunct directeur taken
die in het verlengde van het takenpakket van de directeur liggen.
Intern begeleider (IB)
De interne begeleiders (IB-ers) besteden een groot deel van hun taakomvang aan het coördineren van de zorg voor de
leerlingen. Zij dragen zorg voor het administreren van alle zorgleerlingen in een volgsysteem en begeleiden leerkrachten bij
het opstellen van hulp- en begeleidingsprogramma’s. Zij hebben contact met externe instanties die bij de zorg van leerlingen
betrokken zijn. Daarnaast analyseren en evalueren de IB-ers de toets gegevens met de leerkrachten en rapporteren de
resultaten aan de directeur.
Vakleerkrachten
Onze vakleerkracht gymnastiek verzorgt de lessen lichamelijke opvoeding aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
Onderwijsondersteunend personeel
Verder zijn er verschillende medewerkers die op allerlei terreinen de directie en leerkrachten ondersteunen:
onderwijsassistenten, conciërge, administratief medewerker en een brugfunctionaris.

2 Waar de school voor staat
2.1 De missie van onze school
We willen een school zijn waarbinnen de kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen tot
zelfstandige ondernemende mensen die kritisch in de maatschappij staan en daarin een betekenisvolle rol spelen.
Onze slogan is: Haal het beste uit jezelf!
De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.
Onze parels
Op de volgende twee pagina’s kunt u de parels van onze school zien.
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Visie op ontwikkeling
Op de Sterrensteen willen we dat alle kinderen de kans krijgen om zich op een optimale manier te ontwikkelen. We
werken daarom samen met de partners in de wijk. Hierdoor zijn ook naschoolse activiteiten voor veel kinderen haalbaar.
We willen dat alle kinderen gebruiken kunnen maken van culturele-, sport- en educatieve voorzieningen waardoor zij zich
in de volle breedte kunnen ontwikkelen.
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Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van
ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds
respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid,
eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen, eigenaarschap en samenwerking. Gelet op de didactiek
vinden we de volgende zaken van groot belang:
 interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 onderwijs op maat geven: differentiëren
 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te
verwerven. We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed kunnen samenwerken en stimuleren dit door middel van
samenwerkend leren. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich autonoom en competent voelen in hun eigen
leerproces. Dit willen we stimuleren door de kinderen keuzevrijheid binnen de verwerking te geven. De leraren geven
instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer
instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een
extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet. Daarnaast willen we het ontdekkend en
onderzoekend leren stimuleren door middel van vak geïntegreerd onderwijs.

Visie 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren
in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie
en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media
globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere
speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st
century skills:
 Samenwerking en communicatie
 Kennisconstructie
 ICT gebruik
 Probleemoplossend denken en creativiteit
 Planmatig werken
De gerichtheid van onze school op de 21st century skills betekent dat de rol van de leerkracht verandert en dat het
aanbod van het onderwijs (zowel inhoudelijk als didactisch) voortdurend in ontwikkeling is.

Visie op identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging.
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2.2 Uitgangspunten en prioriteiten
In ons handelen laten we ons leiden door vijf pijlers:
1 De kwaliteit van onderwijs is prioriteit.
2 De school is een wijkschool die deel uitmaakt van de Vensterschool van de toekomst. De Vensterschool biedt betekenisvolle
connecties om een goede leer- en leefomgeving te realiseren voor alle kinderen in de wijk.
3 De school werkt samen met ouders als partners in het leerproces en de opvoeding van kinderen.
4 Wij bieden onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun toekomst en aansluit op hun behoeften.
5 Iedere medewerker van onze school draagt vanuit zijn of haar rol bij aan het geheel.
Deze uitgangspunten worden hieronder toegelicht.

2.2.1 Kwaliteit
Het bieden van goed onderwijs is de belangrijkste taak van de school.
Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van ieder kind. Dat betekent dat we binnen de mogelijkheden van het kind,
steeds zoeken naar het maximaal haalbare.
We zetten ons ervoor in om te zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan. Alle medewerkers streven naar excellent
vakmanschap.
Resultaten voor taal, rekenen en spelling willen we boven het landelijk gemiddelde niveau laten zijn. Dit betekent niet dat de
andere zaken minder aandacht krijgen.

2.2.2 Wijkschool en Vensterschool
Door samen te werken met professionals in de wijk en in de Vensterschool geven we daadwerkelijk betekenis aan de
samenwerking in onderwijs, zorg en opvang om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden; iedere partner doet dit vanuit
zijn/haar specifieke deskundigheid. De samenwerking leidt tot een leer- en leefklimaat waar kinderen met plezier vertoeven.
Omdat kwaliteit voor ons belangrijk is, stellen we ook eisen aan de kwaliteit van samenwerkingspartners. Medewerkers van de
school stemmen begeleiding af met de samenwerkingspartners.

2.2.3 Ouders als partners
Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor kinderen en voor de school. Ouders kennen hun kind het beste. De professionals in de
school hebben deskundigheid over leren en opvoeden van kinderen. Vanuit deze opvatting willen we samenwerken in een
educatief en pedagogisch partnerschap, ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid.
De doelstellingen voor het partnerschap met ouders zijn:
• Versterken leerresultaten
• De school als ontmoetingspunt
• Bevorderen van participatie
• Versterken sociale cohesie
• Bevorderen van integratie
• Bevorderen van brede ontwikkeling van kinderen
• Meer handen in en om de school.
Om het partnerschap daadwerkelijk inhoud te geven wordt regelmatig overlegd over een kind waarbij de inbreng van ouders
een duidelijke plek heeft.

2.2.4 Onderwijs van de toekomst voor kinderen van vandaag
Wij bieden onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun toekomst en aansluit op behoeften van kinderen uit de wijk en de
omgeving van de wijk. Onderwijs dat voorbereidt op de toekomst van de kinderen geeft kinderen voldoende bagage, niet
alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van attitudes en vaardigheden; het gaat hier om de aansluiting op
het Voortgezet Onderwijs èn als volwaardig deelnemer van de maatschappij van de 21e eeuw.

Attitudevorming
Binnen de school vinden we samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk. Door middel van ‘Podium’
versterken we het gemeenschapsgevoel en geven we kinderen een podium om hun talenten te laten zien en elkaar te leren
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waarderen. Dit versterkt het zelfbewustzijn van kinderen. Het is meer dan het optreden alleen: kinderen delen successen, ze
leren verschillen te respecteren, leren presentatie vaardigheden, ervaren succes en leren om rekening te houden met elkaar.
Daarnaast versterkt het Podium de sociale structuur. Het verbindt.
De school spant zich in om een school te zijn voor alle kinderen in de wijk. Er is een zorgprofiel waarin staat
aangegeven welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school aan haar (zorg)leerlingen kan bieden. Hierbij
voldoen we aan het wettelijk beleid en werken we binnen het beleid van Openbaar Onderwijs Groningen in het kader
van Passend Onderwijs.
Onze school is toekomstgericht, gericht op de veranderende maatschappij waarin we leven. We werken met doorgaande
lijnen, zowel in het onderwijsaanbod als bij het leren van andere vaardigheden en attitudes. In onze school worden kinderen
gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Kinderen worden op onze school voorbereid op het Voortgezet Onderwijs. We overleggen met de partners in het
Voortgezet Onderwijs om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vaardigheden voor de toekomst
Omdat veranderingen in de samenleving steeds sneller lijken te gaan (bijvoorbeeld door de opkomst van informatie- en
communicatietechnologie), is het belangrijk om kinderen de juiste vaardigheden mee te geven zodat ze zich een leven lang
door kunnen ontwikkelen.
De 21th century skills bieden hiervoor goede handvatten. 21st century skills zijn vaardigheden die jongeren nodig hebben
om in de toekomst succesvol te zijn in de samenleving. Deze vaardigheden zijn bepaald op basis van internationaal
onderzoek.
Een eenduidige definitie van 21st century skills is moeilijk te geven. Wereldwijd worden verschillende definities en modellen
van 21st century skills gehanteerd. Op veel onderdelen vertonen ze overeenkomsten, op sommige onderdelen wijken ze van
elkaar af of vullen ze elkaar aan (zie www.21stcenturyskills.nl voor meer informatie).
De 21th century skills krijgen een duidelijke plaats in het onderwijsaanbod.

2.2.5 Samen verantwoordelijk
Iedereen die bij de school betrokken is, draagt vanuit zijn/haar rol of functie bij aan het geheel. Medewerkers zijn één van de
belangrijkste schakels in het succes van kinderen en van de school. We maken samen waar, waar we voor staan. Hier wordt
actief aan gewerkt door tijd te maken voor het gesprek met elkaar over onze doelen en de kwaliteit van de school.
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3 De ontwikkeling van het onderwijs
3.1 Onderwijs beoordelen
3.1.1 Inspectie van het onderwijs
De onderwijsinspectie beoordeelt jaarlijks de leeropbrengsten van de scholen en voert
steekproefsgewijs inspecties uit. Op dinsdag 21 januari 2020 is onze school bezocht door
de onderwijsinspectie. We hebben na dit bezoek opnieuw een basisarrangement
gekregen. Alle onderzochte indicatoren waren voldoende en de indicator Kwaliteitscultuur werd als goed beoordeeld. Het
rapport van onze school vindt u op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl De inspectie van het
onderwijs beoordeelt ook de eindopbrengsten (Cito Eindtoets).De afgelopen jaren heeft de Sterrensteen altijd een positieve
eindcito score behaald. In verband met de corona crisis is deze eindtoets in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen.
De cito eindtoets van schooljaar 2020-2021 is lager uitgevallen dan verwacht. Dit relateren wij aan de maanden waarin de
leerlingen onderwijs op afstand hebben moeten volgen. Voor onze leerlingen is de directe ondersteuning van de leerkracht van
groot belang. Des al niettemin zijn alle leerlingen uitgestroomd in lijn met het voorlopig gegeven advies en het verwachte
uitstroomperspectief.
De uitslag van de cito eindtoets van 2020-2021 wordt niet beoordeeld. Door de corona pandemie en de daarmee gepaard gaande
lockdown is een objectieve meting/beoordeling van deze toets niet mogelijk.

3.1.2 Audit
Binnen ons schoolbestuur is het sinds enkele jaren gebruikelijk dat de school wordt bezocht door een aantal
collega-directeuren en een onderwijskundig medewerker van het bestuur bureau.
Deze auditgroep voert klassenbezoeken uit, bestudeert de documenten van de school en analyseert de opbrengsten (CITO)
van de school. Het team bekijkt de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg van de school. Na het tweedaagse bezoek maakt het
team een rapport op waarbij het auditteam aanbevelingen doet aan de school. Deze aanbevelingen hebben we gebruikt ter
verbetering van ons onderwijs.

3.1.3 Interne beoordeling
Wij willen niet alleen door externen beoordeeld worden. Binnen de organisatie hebben we regelmatig
evaluatiemomenten om te beoordelen of we de goede dingen doen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen
verbeteren. In dit kader filmen wij ook in de groepen. De opnames worden gebruikt voor interne kwaliteitsontwikkeling.
Een van de manieren waarop we onze onderwijskwaliteit in beeld brengen is een klassenbezoek en flitsbezoeken. Tijdens
deze klassenbezoeken worden alle aspecten van het lesgeven onder de loep genomen en nabesproken met de leerkracht. In
dit nagesprek wordt besproken wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden. De leerkracht werkt een plan uit om de
kwaliteit van het lesgeven te verbeteren of te verfijnen.
Soms komen onderdelen aan het licht die voor de hele school van belang zijn. Die worden opgenomen in het scholingsplan
voor het volgende schooljaar.

3.2 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
Het onderwijs is altijd in beweging. De maatschappij verandert en het onderwijs probeert zo mogelijk bij de veranderingen aan
te sluiten. Daarnaast ontstaan er steeds nieuwe inzichten over hoe kinderen leren. Ook die inzichten kunnen aanleiding zijn om
ons onderwijs aan te passen.
Ieder schooljaar kiezen we een aantal onderwerpen die we onder de loep nemen. In de schoolgids blikken we terug en kijken
we vooruit.
Schooljaar 2021-2022 staan er weer een aantal speerpunten op ons onderwijsprogramma:
-Het team gaat zich verder scholen in het hanteren van het expliciete directe instructiemodel. Dit model zorgt ervoor dat de
leerlingen op de meest effectieve manier geïnstrueerd en betrokken worden bij de lessen. Expliciete directe instructie (DI) is
een model waarbij de leraar start met het geven van klassikale instructie, op een interactieve manier. De vervolgactiviteiten
stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. De leerlingen die meer begeleiding nodig hebben krijgen extra instructie
of begeleide oefening, de andere leerlingen werken zelfstandig. Ook kan de leraar vooraf meer instructie bieden voor
leerlingen die dat nodig hebben;
-Het professionaliseren van het ‘kindgesprek ’waarbij de groepsleerkracht in gesprek gaat met de individuele leerling.
Het gesprek en de daaruit voortvloeiende bevindingen en aanbevelingen zullen in een eigen portfolio geborgd worden. Dit
portfolio wordt in de loop van de schooljaren ingevuld.
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Met de informatie gewonnen uit het ‘kindgesprek’ wordt de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te bereiken, door de
inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat.
Daarbij kan het gaan om het resultaat van de activiteit, de weg ernaartoe (het proces), de omgang van de leerling met zijn/haar
leerproces, zijn/haar zelfredzaamheid of om de leerling zelf;
-Komend schooljaar zullen de cluster coördinatoren zich bezighouden met het begeleiden van leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben in de leeromgeving. Deze begeleiding wordt per cluster aangeboden.
-Het woordenschat programma Logo 3000 wordt aangeschaft en uitgezet in de groepen 1 /2 en 3. Logo 3000 is een effectief
woordenschat programma gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten.

De wereld de school in
In de midden- en bovenbouw is met behulp van gemeentelijke subsidies een project opgezet en uitgevoerd waarbij de
leerlingen in blokken van zes weken een workshop naar keuze kunnen volgen. Een aantal workshops is in school en een aantal
in de wijk/stad. Naast medewerkers van school zijn er gastdocenten aanwezig om een gevarieerd aanbod te kunnen realiseren.
Het aanbod bestaat uit activiteiten op het gebied van sport/spel, techniek, kunst/cultuur. Verder kunnen de kinderen o.a.
kiezen uit: koken, breien, EHBO, website/prezi maken en een bezoek aan de groentegroothandel/markt.

4 Inhoud van het onderwijs
4.1 De onderbouw (groep 1,2)
In de onderbouw richten wij ons op de SLO kerndoelen. Dit is de rode draad van ons onderwijs aan de groepen 1-2.

Het Piramide project
Piramide is een methode voor peuters en kleuters. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden drie- tot
zesjarigen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de
ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling.
Het programma is zo opgezet dat de leerkracht de beschikking heeft over een aantal activiteiten waaruit een keuze gemaakt
kan worden. Daarnaast kan de leerkracht ook eigen activiteiten toevoegen of ingaan op de ideeën van de kinderen.

Volgen van de kinderen
Piramide heeft een helder kleutervolgsysteem, waarmee we kinderen in hun ontwikkeling kunnen volgen. Het Cito
Volgsysteem wordt ook gebruikt om de resultaten van ons onderwijs te monitoren .Ook de registratie vanuit ons
DIGI keuzebord zorgt ervoor dat de leerkrachten kunnen monitoren welke doelen er door de leerlingen behaald zijn
en aan welke doelen nog gewerkt moet worden.

Onderbouwd
Onderbouwd is een leerpakket voor de onderbouw, waarmee het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal in een
duidelijke leerlijn wordt geplaatst. Bij ieder te behalen kern- en leerdoel is een passend spel geselecteerd. Het lerende kind kan
zo door middel van het spelen van een spel de doelen behalen die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn voor de vakken taal,
rekenen en (schrijf)motoriek.

De Schakelklas
We willen onderwijskansen vergroten door taal(achterstanden) zo vroeg mogelijk te voorkomen dan wel zo snel mogelijk
aan te pakken. Hiervoor bieden we extra intensieve taalondersteuning aan in kleinere instructiegroepen. Wat we willen
bereiken is dat meer kinderen een betere kans krijgen uiteindelijk in het schooltype terecht te komen dat past bij hun
niveau. De schakelklas is er voor die kleuters met een dusdanige (taal)achterstand dat hiervan verwacht wordt dat deze
achterstand binnen één a twee jaar grotendeels kan worden ingelopen.

Schakelgroep 3+(peuter-kleutergroep)
De schakelgroep 1 bestaat uit jonge kleuters samen met driejarigen van de SKSG en Kids first. Er worden 8, 4 jarigen
geselecteerd die aansluiten bij deze groep. Deze kinderen hebben ervaringen nodig om de wereld om zich heen te leren
kennen en begrijpen. Wanneer deze ervaringen zijn opgedaan kunnen kinderen de wereld om zich heen ook beter ‘vertalen’.
Taal is hierbij van cruciaal belang. Zonder deze ervaringen blijkt dit heel lastig. Daarom ligt het accent van deze schakelgroep
op het opdoen van ervaringen van kinderen door middel van spel, beweging, begrijpend luisteren en woordenschatonderwijs.
Deze groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerker vanuit de SKSG en een leerkracht vanuit de school. De groep
komt twee ochtenden bijeen in een eigen ruimte.

Schakelgroep 4-6 jarigen
Groep 2 heeft naast het opdoen van ervaringen in de klas met kinderen die meer ervaringsrijp zijn ook meer een gerichte
aanpak nodig voor het voorbereidend lezen en rekenen in groep 3. Daarom ligt het accent van de schakelklas groep 2 ook
meer op de lees- en rekenvoorwaarden. Hier is immers ook taal voor nodig. Deze lees- en rekenvoorwaarden worden vanuit
een betekenisvolle context aangeboden. Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen om deze betekenisvolle context te
plaatsen in een heterogene groep van verschillende niveaus. De eigen leerkracht begeleidt samen met de onderwijsassistent
deze groep kinderen in de eigen klas. Tevens worden de jongste kinderen 4 dagdelen per week in een kleine groep door de
onderwijsassistent begeleidt in hun spel, zodat de eigen leerkracht de oudste kleuters intensief kan begeleiden. In onze
kleutergroepen werken we met een breed VVE programma en zijn onze onderbouwleerkrachten VVE gecertificeerd.
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4.2 Gebruikte methodes
Vak
Rekenen en taal voor kleuters
Rekenen en wiskunde
Nederlandse taal en woordenschat
Spelling
Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen en woordenschat
Wereldoriëntatie
Verkeer
Engels
Expressie
Sociale Vaardigheden
Muziek

Methode
Piramide, Onderbouwd, Map Fonemisch Bewustzijn
De wereld in getallen, Met sprongen vooruit
Bewustzijn
Taal Actief
Taal Actief
Veilig leren lezen
BLINK lezen
Nieuwsbegrip XL
Blink
Op voeten en fietsen/ Jeugdverkeerskrant
Groove Me
De wereld de school in
De Vreedzame School
Eigenwijs digitaal

Blink
We werken in de groepen 5 t/m 8 met Blink. Dit is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste
aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling
van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je
gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het
andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. In de methode werken we ook aan burgerschap. In Blink gaan de
kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot
vaardigheden, inzichten en kennis. De methode van Blink Wereld werken met een onderzoekscyclus. Deze cyclus bestaat uit
acht stappen, die in elke les of elk thema gedeeltelijk of helemaal worden gevolgd. Per onderdeel van het onderzoekende
proces komen één of meerdere van de 21st century skills aan bod.

5 Huiswerk
Het taakwerk moet op school gemaakt worden. Wanneer de taak niet klaar is, leren we de leerlingen om beter te plannen. In
sommige gevallen moeten de leerlingen hun werk na schooltijd afmaken. Ouders worden daarvan op de hoogte gesteld.
Incidenteel geven we de kinderen in de groepen 3,4,5 werk mee naar huis.
We stimuleren wel dat er ook thuis veel gelezen wordt.
In de hogere leerjaren krijgen leerlingen wel huiswerk mee. Bijvoorbeeld: tafels, topografie en redactiesommen. Ook
spreekbeurten, boekenbeurten en een werkstuk worden thuis voorbereid.

6. De zorg voor kinderen
6.1 Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)
De zorg voor kinderen hebben we vastgelegd in een zorgplan. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven.
Naast het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we
(geen) zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van de leerlingen inhoudt. We volgen de ontwikkeling van leerlingen
voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2 keer per jaar, na de midden- en eindtoetsen).
Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde:
-De ontwikkeling van de groep als geheel (en het lerarengedrag)
-De ontwikkeling van de subgroepen
-De ontwikkeling van de individuele leerlingen
De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord.
De volgende indicatoren zijn daarbij van belang:
-De leraren kennen de leerlingen
-De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen
-De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
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-Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
-Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
-De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de
ontwikkeling van de leerlingen
-Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
-De school voert de zorg planmatig uit
-De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
-De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

6.2 Procedure groepsindeling
Om tot een groepsindeling te komen vormen de volgende criteria, in willekeurige volgorde, zoveel mogelijk het uitgangspunt:
• Evenredige verdeling van het aantal kinderen, jongens en meisjes per groep
• Het onderwijskundig belang voor kinderen bij plaatsing in een bepaalde groep
• Rekening houden met sociale relaties tussen kinderen
• Geen broertjes/zusjes in dezelfde groep, tenzij dit pedagogisch wel is aan te bevelen
Aanvullende relevante informatie van de ouders/verzorgers

6.3 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
• Scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en
zorg;
• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie
Groningen en de gemeente Noordenveld.

Ondersteuning aan leerlingen
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de
zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden
aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel (het SOP). U kunt
dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
De besturen van de scholen hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het
aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gelegenheid
om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit te werken en
te versterken. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw
kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor
een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de
school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt, dit kan ook zonder toestemming van de ouders.
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband
(www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht
voor meer informatie.

Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het
samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend
Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het
speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail:
info@cigroningen.nl.
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het Samenwerkingsverband:
Coördinator:
Roel Weener, roel@wkonderwijsadvies.nl, 06-12060863 Procesondersteuner:
Marjet Westerhoff, marjet.westerhoff@gmail.com, 06-27557709

Website en contactgegevens samenwerkingsverband
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe
hebben we een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en
activiteiten van het samenwerkingsverband.
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site www.passendonderwijsenouders.nl
kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast
is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over
extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010
(vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
Obs de Sterrensteen valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG).
30

7 Naar het Voortgezet Onderwijs
7.1 Adviezen VO
Na groep 8 (en in sommige gevallen: na groep 7) gaan alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Er zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs, zoals:
• VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)
• Praktijkonderwijs
• VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
• HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
• VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

7.2 Plaatsingswijzer
De Plaatsingswijzer is een instrument dat het advies van de basisschool voor een onderwijssoort in het VO bepaalt door uit te
gaan van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. De Plaatsingswijzer biedt inhoudelijke aanknopingspunten voor een goed
advies en daarmee een adequate plaatsing in het VO.

7.3 Cito Eindtoets
De Plaatsingswijzer met het daarbij behorende advies van de leerkracht is bindend voor wat betreft het vervolgonderwijs
van de leerlingen. De Cito Eindtoets is dan een bekrachtiging van dit vaststaande schooladvies. Mocht de Cito Eindtoets een
hoger advies geven volgt er overleg met de betrokken ouders en leerling. Het advies vanuit de school kan niet naar beneden
toe bijgesteld worden.

7.4 Planning
Oktober

November
December

Januari/februari

Maart
Maart tot 1 april

Informatieavond met uitgebreide uitleg over de vormen van
Voortgezet Onderwijs en de te zetten stappen in de loop van het
schooljaar.
Gesprek met de leerkracht die het voorlopige advies geeft.
Gezamenlijke voorlichtingsavond in een school van het VO. De
scholen voor VO presenteren zich aan de ouders. Hierbij zijn alle
openbare VO-scholen uit Groningen aanwezig. U krijgt daarvoor
een uitnodiging. Het strookje moet bij ons worden ingeleverd.
Open dagen van de scholen voor VO.
U krijgt een overzicht met alle VO-scholen uit de gemeente
Groningen en de tijden waarop u ze met uw kind kunt bezoeken.
Bespreking Citotoets gegevens en definitief advies + rapportage naar
de middelbare school.
Opgave bij de scholen voor VO. Inschrijfformulieren zijn bij de
betrokken school verkrijgbaar.
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8 Groepsbezetting
Cluster 1/2
Groep 1/2 a

Leerkracht
Jolien de Lange

Werkdag
hele week

Bereikbaar via:
j.de.lange@o2g2.nl

Groep 1 /2 b

Rinske Swart

di,wo,do

r.swart@o2g2.nl

Groep 1 /2 c

Janneke van den Berg
Maaike Stuiver

VVE
Ondersteuning
Cluster coördinator

Janneke van den Berg
Yvonne Daling
Rinske Swart
Rinske Swart

ma,vr
ma,di,wo,vr
do
do,vrij
di,wo,do
vr
ma

j.vanden.berg@o2g2.nl
m.h.stuiver@o2g2.nl
j.vanden.berg@o2g2.nl
p.w.daling@o2g2.nl
r.swart@o2g2.nl
r.swart@o2g2.nl

Cluster 3/4/5
Groep 3a

Leerkracht
Nynke Harsta

Werkdag
ma,di,wo

Bereikbaar via:
n.harsta@o2g2.nl

Groep 3b

Eileen Jonker
Debbie van der Ploeg

do, vr
ma,do,do,vr

e.jonker@o2g2.nl
d.l.g.vander.ploeg@o2g2.nl

Eileen Jonker
Klazina Krijgsheld
Ester Vos
Rachella Wolting
Marloes Luurtsema
Marianne Mulder
Chayenne Steinhaus
Marianne Mulder
Marianne Mulder
Leerkracht
Wendy Kregel

wo
ma,di
wo,do,vr
hele week
hele week
ma,di
wo.do.vr
do
wo
Werkdag
ma,di,do,vrij

e.jonker@o2g2.nl
k.l.krijgsheld@o2g2.nl
e.vos@o2g2.nl
r.wolting@o2g2.nl
m.luurtsema@o2g2.nl
m.m.mulder@o2g2.nl
c.steinhaus@o2g2.nl
m.m.mulder@o2g2.nl
m.m.mulder@o2g2.nl
Bereikbaar via:
w.kregel@o2g2.nl

Klazina Krijgsheld
Pauline van Staalen
Marlie Calandra
Dennis van Dijken
Stephanie Burema
Dennis van Dijken

wo
ma,di,wo,do,vr
ma,di,wo
do,vr
hele week
wo

k.l.krijgsheld@o2g2.nl
p.a.van.staalen@o2g2.nl
m.calandra@o2g2.nl
d.van.dijken@o2g2.nl

Cluster coördinator
Overige medewerkers
Directie
Adjunct directeur/
intern begeleider

Dennis van Dijken
Medewerker
Monique Inja
Fenneke Tjoelker

di
werkdag
hele week
hele week

d.van.dijken@o2g2.nl
Bereikbaar via:
directie@sterrensteen.o2g2.nl
f.y.tjoelker@o2g2.nl

Intern begeleider

Naomi Waalkens

ma,di,wo,do

n.b.waalkens@o2g2.nl

Brugfunctionaris

Wilma Bolhuis

hele week

w.a.a.bolhuis@o2g2.nl

Inzet spel-o-theek

Wilma Bolhuis

hele week

w.a.a.bolhuis@o2g2.nl

Gymleerkracht

Jaap Jacobs

ma,wo,do,vr

j.jacbobs@o2g2.nl

Administratief
medewerker
Concierge/pauze
opvang

Roeli Runhardt

Maochtend,wo
ma,di,do,vrij

r.runhardt@o2g2.nl

Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Ondersteuning
Cluster coördinator
Cluster 6/7/8
Groep 6
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 7/8
Ondersteuning
Digitale geletterdheid

Caroline van Dalen

d.van.dijken@o2g2.nl

c.e.m.ipema@o2g2.nl

9 Namen en adressen
Landelijke vraagbaak over onderwijs voor ouders
Telefoon: 0800-5010
Website: www.50tien.nl

Bestuur van de school
Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Postbus 744
9700 AS Groningen
Telefoon: 050-3688800
Mailadres: info@o2g2.nl

Veilig Thuis
Telefoon: 0800-2000

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs
Telefoon: 0800-8501 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Stichting Onderwijs Geschillen
(Klachtencommissie)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Algemene publieksinformatie
Telefoon: 0800 80 51
Website: www.rijksoverheid.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO20.01
Postbus 138
9640 AC Veendam
Telefoon: 06 12060863
Website: www.passendonderwijsgroningen.n
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