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Inleiding

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 20162017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een
beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen
schooljaar. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben dan
horen we dat graag van u,
Hans van der Most
Manager Onderwijs
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Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen

Opbrengstgericht werken
Afgelopen jaar heeft opbrengstgericht werken een centrale plaats in onze onderwijskundige
ontwikkeling ingenomen. Dat belangrijkste doelen die we ons hebben gesteld zijn:





Optimaliseren van de week- en dagtaken
Optimaliseren van de leertijd.
Optimaliseren van het werken met de Ipad
Optimaliseren van het werken met digitale methoden versus de papieren methode

Om deze doelen te halen, wordt er van alle medewerkers een optimale inzet verlangt, we
willen dat iedere medewerker vaardig is in het gebruik van het leerlingvolgsysteem. Zo zijn
de actuele leeropbrengsten optimaal in beeld. Leerkrachten moeten deze leeropbrengsten
kunnen analyseren en hun handelen daarop afstemmen. Op deze wijze kunnen we
eventuele opvallende zaken vroegtijdig signaleren (early warning).
Daarnaast is er regelmatig overleg tussen leerkrachten en interne begeleider en/of directie
over de analyses die zijn gemaakt en de acties die daarop volgen.
Verder zijn klassenmanagement en zelfstandig werken speerpunten in ons onderwijskundig
beleid. Het didactisch en pedagogisch handelen van leerkracht en ondersteunend personeel
hierbij is systematisch onderwerp van gesprek, een item van scholing, een continue
aandacht op borging van de afspraken.
Leerstofjaarklassensysteem
Een andere belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem. Bovenstaande is een voorwaarde om deze doorbreking vorm te kunnen
geven. In onze visie op onderwijs geven we aan dat we kinderen “onderwijs op maat” aan
willen bieden. Dat houdt o.a. in dat niet ieder kind in een bepaalde groep op hetzelfde
moment met dezelfde leerstof bezig kan zijn. Daarnaast maakt het feit dat de kinderen op
verschillende momenten op vakantie zijn het ook noodzakelijk om meer en meer naar de
individuele ontwikkeling te kijken.
We hebben een vervolg gemaakt met het maken van groepsplannen. Het doel hiervan is om
per vakgebied de kerndoelen en leerlijnen, zoals die beschreven staan in de portfolio’s, te
koppelen aan het niveau van de kinderen of een groep kinderen.
We zijn er nog zeker niet, maar een belangrijks stap is gezet. Deze ontwikkelingen staat ook
centraal in het komende cursusjaar, zodat we nog nauwgezetter ons onderwijs kunnen
volgen en nog nauwkeuriger het “onderwijs op maat” vorm kunnen geven.
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4.

Doelen van het onderwijs

We verantwoorden hiervan uit welke opvattingen het onderwijs op onze school gegeven
wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op visie van Leerplein055 in hoofdstuk 1.
Een interne en externe analyse hebben geresulteerd een overzicht van sterktes en zwaktes
van onze school en kansen en bedreigingen. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke
strategische keuzes te maken voor de toekomst van onze school.
Onze missie: waar we voor staan
Motto: Kinderen moeten worden; GEZIEN, GEWAARDEERD EN GELOOFD
Het hele jaar open, van zeven tot zeven
Sterrenschool Apeldoorn is 50 weken per jaar open, op doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 19.00
uur. Medewerkers van Sterrenschool Apeldoorn kunnen, in overleg, ook hun vakantieperiodes zelf
bepalen. Verder kunnen (ouders van) kinderen zelf beslissen of ze vier of vijf dagen per week naar De
Sterrenschool gaan. Op deze manieren biedt De Sterrenschool ouders en medewerkers ruimte hun
werk en privéleven met elkaar te combineren.

Kinderen leren in één klimaat
Op Sterrenschool Apeldoorn werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van
de kinderen. Ze formuleren gezamenlijk de te behalen resultaten op vijf leergebieden en werken hier
beide naar toe. Door onderling overleg weten medewerkers waar eventuele knelpunten bij de kinderen
zitten en kunnen zij hierop inspelen. De Sterrenschool kent één pedagogisch klimaat volgens welke
alle (opvang- en onderwijs-) medewerkers werken. Hierdoor is Sterrenschool Apeldoorn voor kinderen
een veilige en vertrouwde omgeving.

Maatwerk voor ieder kind
Tempo, leerstijl, belangstelling – kinderen verschillen van elkaar. Hierom werkt Sterrenschool
Apeldoorn niet met een jaarklassensysteem maar met een persoonlijk leerplan. Dit betekent dat het
onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. Sterrenschool Apeldoorn maakt
veel gebruik van digitaal leren zodat we de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan
monitoren. Bovendien biedt de computer kinderen de gelegenheid in hun eigen tempo te leren en de
lesstof net zo vaak te herhalen als nodig. Dit betekent niet dat kinderen alleen leren. Sterrenschool
Apeldoorn heeft verschillende werkvormen, instructie in groepen van rond de dertig kinderen door de
leerkracht, instructie in kleinere groepen door leerkrachten en/of onderwijsassistenten, individuele
begeleiding en zelfstandig werken.

Nadruk op rekenen, taal en lezen
Sterrenschool Apeldoorn ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel
gebied. We laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen
kennismaken zodat ze zich op de vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk ligt echter op taal,
rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs.

Binding met de buurt
Sterrenschool Apeldoorn heeft de ambitie om in de buurt een spilfunctie te vervullen. We willen niet
alleen voor kinderen een centraal punt zijn, maar ook voor buurtbewoners en lokale bedrijven. Hierom
stelt Sterrenschool Apeldoorn faciliteiten als ruimtes en de mediatheek beschikbaar voor
buurtbewoners. Verder betrekt De Sterrenschool belanghebbenden uit de buurt bij het onderwijs, bij
de inhoud van het curriculum en bij de verdere ontwikkelingen van het concept.
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Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven
uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de
komende periode willen toetsen.
Visie op onderwijs
Kinderen centraal! Niet de lesstof, de methode, de leraar of de klas, maar de leerlingen staan
centraal. Zij moeten zich veelzijdig en zelfstandig kunnen ontwikkelen. Daarmee verandert
ook de rol van de leerkracht. Zij zullen meer als coach en begeleider optreden en minder als
(frontaal) lesgeven,
Visie op ontwikkeling en leren,
In het onderwijs staat betekenisvol leren centraal vanuit een veilig, uitdagend pedagogisch
klimaat door:
Het analyseren, verwerken en presenteren van kennis op analoge en digitale wijze.
Kritisch denken en probleemoplossend handelen, daarbij gebruik maken van
creativiteit, originaliteit en flexibiliteit.
Het werken vanuit de leef- en belevingswereld van de kinderen; leren vanuit een
context die voor kinderen zinvol is en die hen motiveert meer te willen leren.
Uitgaan van de vragen die de kinderen zelf (leren) stellen; onder begeleiding van de
mentor zelf sturing geven aan je eigen leerproces.
Communicatie en samenwerking, zowel in de echte als digitale wereld.
Digitale vaardigheden.
Op maat onderwijs aanbieden door het werken met een eigen leerlijn; uitgaan van
wat je al kan en leren wat je nog (net) niet kan.
Vanzelfsprekend wordt er groot belang gehecht aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen en groepsprocessen.
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5.

Opbrengsten van het onderwijs

We gebruiken op de Sterrenschool Apeldoorn zowel methode gebonden toetsen als
onafhankelijke Cito-toetsen. In de bovenbouwgroep hebben alle leerlingen van niveau 7 een
Entree toets gemaakt en alle leerlingen van niveau 8 de Cito eindtoets.
De toetsgegevens worden o.a. gebruikt voor de indeling in niveaugroepen, de
groepsplannen en het bepalen van het ontwikkelingsperspectief van kinderen.
Deze toetsgegevens worden ook gebruikt om de opbrengsten op groepsniveau te kunnen
bekijken.
De vorderingen van alle leerlingen worden regelmatig besproken. Zowel met de leerkrachten
onderling, als ook met de Interne Begeleider en de medewerker van het
samenwerkingsverband. Er wordt dan o.a besproken welk onderwijsaanbod, welke aanpak
voor het kind passend is.

De Cito-eindresultaten van de school in 2016-2017 liggen iets onder het gemiddelde van het
gemiddelde van de Nederlandse scholen. Het is lastig om hier meteen conclusies aan te
verbinden over de kwaliteit van ons onderwijs. Van de twaalf kinderen die zijn uitgestroomd
hebben op individueel niveau 6 kinderen hoger gescoord dan de verwachtingen waren. De
overige zes scoorden nar verwachting. Er waren geen uitschietrs naar boven. De eindscore
van de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 lieten een score zien die ruim boven het
landelijk gemiddelde lagen. Elke groep kinderen laat een ander gemiddelde zien sterk
afhankelijk van hun privéomstandigheden, cognitieve vaardigheden etc. Waar het ons om
gaat is dat we uit ieder kind het maximale halen. Voor de ene leerling is dat met veel
inspanning VMBO-basis en voor een ander is dat met gemak het Gymnasium.
De groepsresultaten van de vijf meest recente tussentijdse toetsen voor technisch lezen in,
begrijpend lezen en rekenen-wiskunde zijn van voldoende kwaliteit. Voor leerlingen van wie
is vastgesteld dat zij maximaal eind groep 7 zullen behalen voor de vakgebieden rekenenwiskunde en/of taal en/of lezen heeft de school een onderbouwd ontwikkelingsperspectief
vastgelegd, waarmee zij aantoonbaar maakt dat het leerrendement van de leerlingen in
overeenstemming is met hun mogelijkheden.

Uitstroom
Er zijn dit jaar12 leerlingen naar het voortgezet
onderwijs uitgestroomd:
 7 naar het VMBO basis en kader,
 3 naar het VMBO gemengde en
theoretische leerweg
 2 naar HAVO/VWO.
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6.

Ontwikkelingen rond het gebouw

Sterrenschool Apeldoorn is gehuisvest in een gebouw dat dateert uit 1959. In 2001 is het
gehele gebouw grondig gerenoveerd en in 2004 zijn er twee lokalen bijgebouwd. Door het
type gebouw, een vrij traditioneel schoolgebouw, hebben we een extra uitdaging om ons
onderwijs te organiseren. Tot nu toe zijn we daar goed in geslaagd.
Onze conciërge voert een aantal onderhoudstaken zelf uit. Bij grotere klussen wordt er een
externe partij ingeschakeld.
Zo is, in het kader van de duurzame school, de afvoer van het regenwater losgekoppeld van
het riool en wordt nu opgevangen in drie zgn. wadi’s.

Het schoolplein is de afgelopen jaren stukje bij beetje opgeknapt. Er zijn oude toestellen
verwijderd en nieuwe voor in de plaats gekomen. Ook de directe omgeving wordt opgeknapt.
Onze laatste aanwinst is een combinatie van een glijbaan, speelhuisje en een grote
schommel. Deze speeltoestellen worden bekostigd door de Ouderraad die daarvoor jaarlijks
speciale acties organiseert.
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7.

Ontwikkelingen rond leerlingen

Leerlingaantallen
Sterrenschool Apeldoorn laat een gestage groei zien. Bij de start in augustus 2009 telde de
school 64 leerlingen. Dat aantal is gegroeid tot ruim 170 in 2017. Van deze groeiende groep
neemt een deel ook uren in de Kinderopvang af, dat geldt zowel voor de VSO (voorschoolse
opvang) als in de BSO (buitenschoolse opvang).
De groei van de school en ook de veranderende kijk op de indeling van de niveaugroepen
maakt het noodzakelijk om intern groepen anders te huisvesten. Vanaf mei 2017 hebben we
een leerlingenstop ingevoerd en zijn we voor sommige groepen met een wachtlijst gaan
werken. We zaten aan het maximum aantal leerlingen dat we verantwoord vonden om in dit
gebouw het onderwijs voor te verzorgen. Ook voor de komende jaren zullen we wachtlijsten
moeten hanteren.
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Contact met ouders

Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen informatieavonden gehouden. In
november zijn met alle ouders de zgn welbevindengesprekken gehouden. In de periode
januari-februari en juni-augustus zijn er met alle kinderen en ouders portfolio gesprekken
gevoerd. In dit 20 minuten durende gesprek bespreken kind, ouders en leerkracht(en) de
individuele ontwikkeling van het kind, gericht op de leerdoelen van het leerarrangement.
Daarnaast zijn er op verzoek van de leerkracht of de ouder facultatieve oudergesprekken
geweest. In verband met de procedure rond de keuze van een school voor vervolgonderwijs
zijn er voor de ouders van de kinderen uit niveau 8 in januari oudergesprekken geweest met
de groepsleerkracht over de schoolkeuze.
Gedurende het schooljaar is de Medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten zijn
vertegenwoordigd 8 x in vergadering bij elkaar geweest. Periodiek zijn er gesprekken met de
Ouderraad over de inzet van (hulp) ouders bij diverse activiteiten en festiviteiten.
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Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen

Eén van de Sterren van het concept Sterrenschool geeft aan: een ononderbroken
ontwikkeling voor kinderen vanaf 2 jaar. Om dit te kunnen vormgeven, is het afgelopen jaar
verder ingezet op een goede aansluiting van onderwijs en opvang. Op pedagogisch gebied,
op onderwijsinhoudelijk gebied, op personeelsgebied (één team).
In 2014 zijn we een kleutergroep gestart op de Kindertuin. Deze klas bestaat uit maximaal 20
kinderen. Zij hebben een eigen lokaal en een eigen leerkracht. Er is een nauwe inhoudelijke
samenwerking tussen de leerkrachten van onze kleutergroepen. De leerlingen van de
kleutergroep en de peuters op de Kindertuin spelen en leren door elkaar heen. Voor de
kinderen heeft dit een uitermate positieve uitwerking. Onze aankomende leerlingen kunnen
zo spelenderwijs wennen aan het onderwijs, van een overgang of zgn “knip” tussen
kinderopvang/peuterspeelzaal en onderwijs is zo geen sprake meer.

De BSO is al jaren een vertrouwd beeld op onze school. Ook tussen onderwijs en BSO is er
een nauwe samenwerking en afstemming. Een grote kracht hierin is het feit dat we met
combifunctionarissen werken. Dat zijn werknemers die zowel in de opvang als in het
onderwijs werkzaam zijn. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en als
onderwijsondersteuner in het onderwijs.
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Ontwikkelingen rond personeel

Nascholing en deskundigheidsbevordering:
Het team van leerkrachten en onderwijsassistenten heeft de training van “Met Sprongen
Vooruit ”gevolgd. Deze methode gebruiken we voor het vak rekenen naast onze digitale
methode “Muiswerken” Via deze training werden leerkrachten en ondersteunend personeel
meer en meer bekwaam op het gebied rekenen, kregen we nieuwste ontwikkelingen mee en
kunnen we nog beter inhoud geven aan ons rekenonderwijs.
Ziekte/zwangerschap:
Dit schooljaar hebben we in de bovenbouw te maken gehad met één langdurig afwezige. De
vervanging van deze persoon hebben we gelukkig in handen kunnen leggen van bekwame
vervangers. Het onderwijs van de bovenbouw heeft niet of nauwelijks geleden onder de
afwezigheid van de vaste leerkracht.
Ook in de onderbouw hebben we een langdurige vervanging gehad van een onderwijsondersteuner.
Stages:
Sterrenschool Apeldoorn is een erkende opleidingsschool van de KPZ uit Zwolle. Studenten
worden daarbij intensief begeleid door zowel de school als de lerarenopleiding. Deze vorm
van onderwijs moet niet alleen de aansluiting tussen de lerarenopleiding en de
onderwijspraktijk verbeteren, maar tevens een bijdrage leveren aan het huidige lerarentekort.
We hadden dit schooljaar 1 student uit het vierde, 1 student uit het derde en 2 studenten uit
het eerste jaar in school. Naast studenten vanuit de KPZ maken we ook gebruik van
studenten van ROC Aventus. We hadden we een student voor de administratieve en
facilitaire ondersteuning en een student tbv ICT.
Mobiliteit:
Leerplein055 stimuleert haar medewerkers om gebruik te maken van mobiliteit. Dit jaar is er
geen leerkracht van onze school vertrokken vanwege mobiliteit. Een (tijdelijke) leerkracht is
vertrokken vanwege een betrekking elders. Vanuit de mobiliteit zijn er 2 nieuwe leerkrachten
aan het team toegevoegd.
Functiemix:
Alle leerkrachten van de Sterrenschool Apeldoorn zijn aangesteld in Leerkrachtschaal LA.
Het Ministerie van Onderwijs stimuleert leerkrachten extra taken naast hun
leerkrachtenfunctie op te pakken. Dit betekent dat 14% van de leerkrachten die minstens de
helft van hun uren voor de klas staan, kunnen doorgroeien naar een Leerkrachtschaal LB in
de komende 4 jaar.
Op onze school zijn twee profielen LB vastgesteld;



Interne Coördinator Opleidingen (ICO)
Coördinator onderbouw

Eerstgenoemde leerkracht verzorgt alles rondom de stageplekken voor leerkrachten, de
onderbouwcoördinator verzorgt alle contacten tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, peuterkleutergroep en onze onderbouw.
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Contacten met de inspectie

Er zijn in dit schooljaar geen contacten met de inspectie geweest.
12

Opmerkelijk / diversen

Wist u dat Sterrenschool Apeldoorn in het schooljaar 2016-2017:

 de elektronische leeromgeving (ELO) verder heeft vormgegeven
 naast digitaal leren ook het traditionele leren nog steeds hoog in het vaandel heeft
staan.
 er daarvoor speciaal extra (spel)materiaal is aangeschaft.
 opvang en onderwijs één zijn.
 met thema’s heeft gewerkt
 het vijfde jaar succesvol heeft gewerkt met verschillende dagroosters
 het vijfde jaar succesvol gewerkt heeft met flexibele vakanties
 experimentschool flexibele schooltijden is
 6 studiedagen heeft gevolgd met het voltallige team
 gewerkt heeft met klassenmanagement en zelfstandig werken
 door eigen personeel de afwezigheid van zieke collega’s goed heeft opgevangen
 actieve na- en bijscholing is gevolgd door het team
 een medezeggenschapsraad heeft die kritisch meedenkt
 veel ouderhulp heeft gehad
 landelijk participeert in denktanks, innovatieplatforms
 2 keer in de krant heeft gestaan (1x regionaal en 1 x landelijk)
 1 keer een artikel heeft gehad in een toonaangevend onderwijsblad
 1 keer een artikel heeft gehad in een Duits tijdschrift
 2 keer op TV is geweest (lokaal en landelijk).
 veel belangstelling krijgt voor het concept vanuit het hele land
 er daarvoor weer speciale bezoekersdagen zijn gehouden
 we terugkijken op een veelbewogen maar fijn en leerzaam schooljaar
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Samenvatting/conclusie

De opzet van de Sterrenschool heeft ertoe geleid dat er nog steeds een gestage groei zit in
het aantal leerlingen.
We zijn hier uiteraard zeer tevreden over. Het betekent wel dat we steeds moeten nadenken
over de indeling van de school en de verdeling van de leerlingen over de diverse groepen.
Door de constante groei en de beperkingen die het gebouw met zich meebrengt, hebben we
in juni een leerling stop ingezet voor alle groepen. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er nog
slechts 10 onderwijsplekken beschikbaar waarvan 6 in niveau 1. Daarna zitten we echt in
totaliteit aan het maximum aantal leerlingen.
In de evaluatie is naar voren gekomen dat het werken met verschillende roosters en flexibele
vakanties wel meer en andere werkdruk oplevert, maar ook veel voordelen biedt voor de
kinderen en de personeelsleden.
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