
 

Jaarverslag 2020-2021 

Algemeen: CBS De Sterrenboog - Tromplaan 1 – 3941 VR Doorn 

                    Postbus 112 – 3940 AC Doorn - 0343-413183 

                    Directeur: mw. W. Monincx 

Leerlingen: teldatum 01-10-2019 – 219 leerlingen 

Teldatum 1 oktober Aantal leerlingen 

2018 180 

2019 182 

2020 219 

 

Aan het eind van het schooljaar hadden we 242 leerlingen. 

Voor het schooljaar 2020-2021 staan 25 leerlingen op de lijst en daar komt de zij- instroom nog bij.  

De Sterrenboog wordt door veel nieuwe ouders bezocht, goede naamsbekendheid en de nieuwe website dragen hiertoe 

bij. Van de tot nu toe bezoekende nieuwe ouders kiest 64% voor de Sterrenboog.  

De zorg op De Sterrenboog is goed geregeld. De zorggelden worden ingezet voor de RT.  

De RT-er is twee dagen ambulant voor de leerlingen die zorg nodig hebben op taal-, reken- en/of op sociaal emotioneel 

gebied en 1 dagdeel voor de plusgroep. 

In samenwerking met de IB-er wordt de zorgstructuur vormgegeven. 

Uitstroom: 4 leerlingen naar regulier BAO wegens verhuizing. 

Onderwijs en kwaliteit: Op de Sterrenboog wordt er gewerkt met het gedachtegoed van Stephan Covey met de 7 

gewoontes. Dit alles staat in teken van persoonlijk leiderschap. De kinderen werken met leiderschapsrollen.  De ouders 

worden middels de digitale nieuwsbrief hiervan op de hoogte gesteld. Het uitgeven van de nieuwsbrief wordt verzorgd 

door de leerlingen van de redactie van The Star of Leaders. 

Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde eigen kwaliteitsaspecten. Het meest trots 

zijn we op onze parels: 

 

 

 

 

 

De kwaliteit van het onderwijs is goed. Dit kan o.a. worden gemeten door het jaarlijks afnemen van de cito-eindtoets. Deze 

ligt boven het landelijk gemiddeld.  

Ons systeem voor kwaliteitszorg richt zich op 3 velden:  

1.Schoolontwikkeling; 2. Resultaten; 3. Lesgeven 



Personeel:   
Er zijn 4 senior leerkrachten werkzaam op de Sterrenboog.  
 

Gemiddelde  

65 jaar en ouder 5.5%  

55 – 65 jaar  22%  

45 – 55 jaar 5.5% 

35 – 45 jaar 28% 

25 – 35 jaar 22% 

15 – 25 jaar 17% 

 
Ziekteverzuim: In het schooljaar 2019-2020 was het ziekteverzuim 4.23 en in het schooljaar 2020-2021 was het 1.91. Het 
ziekteverzuim is wederom lager dan het jaar daarvoor. Er minder collega’s geconfronteerd met ernstige medische klachten. 
 
 
Teambreed opleiding: The Leader in Me, persoonlijk leiderschap van Stephen Covey.  
Individuele opleidingen:  
Directie niveau:  
directeur + IB-er – OWG4D master opleiding CED-groep 
directeur + IB-er - WKM-PO Kwaliteitszorg koninklijk van Gorcum 
 
Het SMT is gevormd door: directeur, IB-er en bouwcoördinator(en). 
  
Actuele plannen (2019-2020)  
- “The leader in me” verder borgen binnen het onderwijs o.l.v. mw. A. Arink; kindgesprekken, leiderschapsrollen en de 
schoolbrede leiderschapsrollen.  
- Muziek impuls (drie jarig traject) starten. Per bouw is er een discipline toegekend. Dans, bespelen van 
muziekinstrumenten en partituren maken. Dit wordt doorgetrokken naar het volgend cursusjaar i.v.m. het coronavirus 
- Het FAB-lab met o.a. een 3D-printer, digitale microscopen, de techniek toren. 
 
Gebouwen en faciliteiten 
De Sterrenboog is gehuisvest op de Tromplaan. Het hoofdgebouw is gedateerd van 26 juni 1964 en de unit is in augustus 
2015 tijdelijk geplaatst i.v.m. de fusie. Er is opnieuw een vergunning voor 5 jaar afgegeven. De gemeente UH heeft 
nieuwbouw plannen, maar die liggen momenteel op een laag pitje. 
De faciliteiten zijn op dit moment toereikend en worden goed onderhouden. 
 
Wilma Monincx 

 

 


