
Algemene Ouderavond
Informatieavond Sterrenschool

Schooljaar 2017/2018

2 november 2017



Programma:

Voor de pauze
• Stichting Ouders van de Bongerd
• Medezeggenschapsraad

Na de pauze
• Verbouw of nieuwbouw
• Sterrenschoolontwikkeling
• Gynzy en iPads

Afsluiting uiterlijk 21.30 uur



Jaarverslag Stichting Ouders van de Bongerd



Financieel Jaarverslag SOB

Positief Saldo: € 342 82% betalers

Reserves: € 5408 Ontvangen € 2920



Begroting 2017/2018

Streven: 100% betalers (begroot 80%)

80% betekent positief saldo

Lopathon €1500



Nieuwe SOB-leden:

Danny Masselink

Judith Kaal

Lugunda van Berkum

Wilma Lieftink



Vertrekkende SOB-leden:

Celeste Volpe

Desirée Harskamp

Oscar van Duuren



Jaarverslag Medezeggenschapsraad

GMR

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrdPUtprXAhWNfFAKHZTuCsIQjRwIBw&url=http://www.ttcdemerel.nl/Pagina/330/0/reglementen-en-statuten.html&psig=AOvVaw29WN8WTO46_h3qOdT7xIRS&ust=1509524371064693


Nieuw MR-lid:

Mariska Dijk



Vertrekkend MR-lid:

Iris Joris



Rondvraag

(Voor onderwerpen van SOB en MR)



Verbouw of nieuwbouw



Verbouw of nieuwbouw

• ‘Alle’ scholen in de Maten nieuwbouw

• Daarna weer 60 jaar klaar

• Stap 1: Programma van Eisen

• Stap 2: Keuze nieuwbouw of verbouw



Verbouw of nieuwbouw

Fasering

• Tot 1 februari 2018: Programma van Eisen

• Daarna keuze nieuwbouw/verbouw

• Op zijn vroegst: zomer 2019 start nieuwbouw

• Klaar na ca. 1 jaar

• Tijdelijke huisvesting



Sterrenschool van 0-12 jaar

• Hele jaar open

• Eenduidige pedagogische aanpak

• Maatwerk voor ieder kind

• Nadruk op rekenen, taal en lezen

• Binding met de buurt



Samenwerking met Doomijn

Stappen die gezet zijn (deel 1):

• Wisseling kinderopvang

• Nieuwe inrichting KDV (binnen en buiten)

• Plaats BSO nu in school

• Activiteitenaanbod

• Interesse kind centraal



Samenwerking met Doomijn

Stappen die gezet zijn (deel 2):

• Afstemming medewerkers

• Altijd plaats(?)

• Combifunctionarissen

• Adventure-BSO op wo en vr



Samenwerking met Doomijn

Stappen die gezet gaan worden:

• Één pedagogisch klimaat (PBS)

• Werken aan één team

• Overdracht

• Peuter-kleuterochtend

• Opening KDV op woensdagmiddag 
en vrijdag (?)



Pedagogisch klimaat

Stappen die gezet zijn:

• Invoering PBS

• Pesten: protocol, contactpersoon, 
pesttest en pestregistratie

• Macht of gezag

• Eigenaarschap (STER- en KOL-gesprekken)



Zelfstandig werken

Bouwstenen

• Eigenaarschap

• Uitdaging (taak)

• Werken vanuit doelen (leerlijnen)

• Uitgestelde aandacht (timer, blokje, Bellie)

• Zelfreflectie (cijfer van de dag)

• Dagprogramma



Kolgesprekken

•Twee keer per jaar

•15 minuten

•Eerste gesprek: Welbevinden centraal

•Tweede gesprek:  schoolresultaten

•Doelen stellen



Ouderportaal

•NAW

•Medische gegevens

•Klasgenoten

•Cito’s

•Oudergesprekken



Doelen voor 2017/2018

• Eigenaarschap

• Taakkaart met doelen

• Educatief partnerschap

• Doelen in beeld brengen

• Werken vanuit leerlijnen

•Werken in units ?



ICT-doelen

 Voor alle groepen

•Oude computers verdwijnen
•Nieuwe digiborden
•Nieuwe leerkracht pc’s

 Groepen 1/2
•Maken gebruik van aantal iPads
•Gebruiken educatieve apps vanuit doelen 
Onderbouwd
•Gebruik maken van ‘delen’ van Gynzy

 Groep 3
•Stapt over op nieuwe methode VLL
•Maken gebruik van aantal ipads
•Maken regelmatig klassikaal gebruik van iPads



• Aantrekkelijk voor kinderen

• Fouten maken mag, leerkracht ziet het wel

• Programma kijkt zelf na

• ‘Duidelijke learning analytics’

• Instap eenvoudig (vanuit methode naar 
werelden, eilanden, dorpen)

• Ipad toegankelijk voor andere apps


