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School CBS De Sterrenboog School CBS De Sterrenboog

Datum 31-08-2022 Datum

Inleiding In ons Jaarplan 2022-2023 beschrijven we onze
voornemens m.b.t. het schoolplan 2019-2023. Het wordt
per onderdeel weergegeven.

Inleiding

Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school werkt iedereen met de zeven gewoontes en vormen we een 'The
Leader in Me' school.

De streefbeelden zoals hiernaast beschreven, blijven we voortzetten in het schooljaar
2022-2023.

Streefbeeld 1: Het afgelopen jaar zijn de nieuwe collega's intern geschoold door de
voorzitter van het Inspiratieteam. Dit blijven wij voortzetten.

Streefbeeld 2: De gesprekkencyclus wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig
aangepast. Kind-gesprekken worden gevoerd in de groepen 1 t/m 7 pre-advies gesprek
wordt gevoerd in groep 7 VO-gesprekken wordt gevoerd in groep 8 Rapport bespreking
1x per jaar verplicht (februari) 1 x facultatief (juni)

Streefbeeld 3: Het afgelopen schooljaar zijn de blokken 1 en 4 van de ateliermiddagen
uitgevoerd. De blokken twee en drie zijn komen te vervallen i.v.m. de corona
beperkingen. In het nieuwe schooljaar worden de onderdelen opgenomen in het nieuwe
schooljaar.

Streefbeeld 4: Het afgelopen schooljaar zijn de lessen die gekoppeld zijn aan Muziek
Impuls niet doorgegaan i.v.m. de corona beperkingen. We nemen ze mee naar het
nieuwe schooljaar 2022-2023

Streefbeeld 5: Wij maken gebruik van de basisschool-app om ouders te informeren.
Komend schooljaar maken we de overstap naar Parro en hopen zo de ouders nog meer
betrokken te laten zijn bij het onderwijs op school. Het functioneren van de nieuwe app
evalueren wij aan het eind van dit schooljaar.

2. Op onze school werken we via een gesprekken cyclus: bijvoorbeeld het huisbezoek,
kind- en adviesgesprek

3. Op onze school wordt er atelieronderwijs gegeven in de groepen 5 t/m 8.

4. Op onze school maken alle kinderen kennis met verschillende vormen van muziek met
behulp van de inzet van muziek impuls.

5. Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over
de ontwikkeling van hun kind.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

14,21 (totaal) 
1,0000 
0,1856 
0,7000 
10.6632

Het schooljaar 2021-2022 hebben we met 10 groepen gedraaid.

De samenstelling van het SMT is uitgebreid met de bouwcoördinatoren (in opleiding).

De nieuwe methode rekenen is ingevoerd van groep 1 t/m 7 en groep 8 volgt in het
schooljaar 2022-2023.

De nieuwe technisch leesmethode Karakter wordt ingevoerd bij de groepen 4 t/m 8

De nieuwe methode Engels (take it easy) voor de groepen 1 t/m 8 is ingevoerd.

Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 (medio mei) worden de nieuwe methodes
geëvalueerd.

Techniek en wetenschap wordt door de ICT-er structureel opgepakt.

Aanpassen van het leerling volgsysteem: Leerling in beeld, wordt m.i.v. januari 2023
ingevoerd. Op de studiedag van 30 mei staat in het teken van Leerling in beeld.

Groepen Groepen 1/2a,1/2B, 1/2C, 3A,3B, 4, 5A, 5B, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Directeur W. Monincx 
IB-er E. van Gessel 
1RT-er A. Sondervan 
1 SE-RT-er M. vd Gaag 
3 bouwcoördinatoren 
BC groep 1-2 M. Marijs 
BC groep 3-5 L. Polman 
BC groep 6-8 R. Pieters

Twee sterke kanten Hoge leeropbrengsten 
Sterke zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Onderhoud van het gebouw (ouderdom) 
Aandacht voor techniek en wetenschap

Twee kansen The leader in Me 
Muziek Impuls

Twee bedreigingen De huisvesting 
Personeelstekort

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren nieuwe rekenmethode (Pluspunt) 
Invoeren nieuwe technisch leesmethode (Karakter) 
Invoeren nieuwe methode Engels (Take it Easy) 
Wetenschap en techniek, inzetten van 3D-printers 
Invoeren nieuw leerlingvolgsysteem (Leerling in beeld)

CBS De Sterrenboog

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 3



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De school maakt nog steeds een lichte groei mee. Ook voor het komende schooljaar
zien we een lichte stijging.

38 21 31 38 22 37 25 29 29 270

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Schooljaar 2022-2023 starten we met 11 groepen, waarvan drie kleutergroepen, twee
groepen 3 en twee groepen 5 en de overige groepen zijn enkele groepen. 
Het schoolgebouw biedt nu geen ruimte meer voor extra groei.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 16 ( mannen en 16 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 man en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 9

Aantal geplande FG's 19 Aantal uitgevoerde FG's 19

CBS De Sterrenboog

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 4



Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school werkt iedereen met de zeven gewoontes en vormen we een 'The Leader in Me' school. groot

GD2 De Quick Scan 
schoolrapportage

2021-2022

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap, met inbegrip van het
overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving

groot

GD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode
doormaken

groot

KD1 Basiskwaliteit Op dit moment is er geen aanleiding om extra actiepunten hiervoor op te nemen. Wel blijven we dit onderdeel
nauwlettend volgen.

klein

KD2 Tevredenheid
Ouders

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? klein

KD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat klein
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Uitwerking GD1: Op onze school werkt iedereen met de zeven gewoontes en vormen we een 'The Leader in Me' school.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Groep 1 t/m 8

Huidige situatie + aanleiding Het team van De Sterrenboog werkt volgens de visie van Stephen Covey, die gebaseerd is op effectief leiderschap via de
7 gewoonten. Wij gebruiken dit als een inspiratiebron, die als leidraad fungeert voor ons onderwijs en persoonlijk
handelen.

Gewenste situatie (doel) De kracht zit voornamelijk in het leiderschap/eigenaarschap. Dit begint bij de wortels, die je als mens van een stevige
basis voorzien om verder te groeien. We leren overwinningen op onszelf te behalen, via de gewoonten 1, 2 en 3
(onafhankelijkheid), om vervolgens overwinningen te bereiken met de omgeving, via de gewoonten 4, 5 en 6 (wederzijdse
afhankelijkheid). Dit komt tot uiting via gewoonte 7 (toepassen). Waarbij we leren de balans/evenwicht te houden.

Activiteiten (hoe) Elk schooljaar bieden wij de 7 gewoontes aan en het werken met de 7 gewoontes en de leiderschapsmap. Alle nieuwe
leerkrachten krijgen interne opleiding vanuit het Inspiratieteam.

Consequenties organisatie Inspiratieteam geeft leiding aan het schoolteam 4 x per jaar bijeenkomst van het inspiratieteam 10 x per jaar tijdens een
teamvergadering Het borgen van de doorgaande lijn met betrekking tot de 7 gewoontes.

Consequenties scholing Alle nieuwe leerkrachten krijgen een interne opleiding vanuit het inspiratieteam Tijdens studiedagen wordt het gehele
team bijgeschoold

Betrokkenen (wie) het inspiratieteam en het schoolteam

Plan periode wk 36, 41, 45, 50, 3, 7, 11, 15, 19 en 24

Eigenaar (wie) Voorzitter inspiratieteam

Kosten 750,00

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de teamvergadering in week 24

Borging (hoe) Bespreken in bouwvergaderingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en
kennismaking met de diversiteit in de samenleving

Hoofdstuk / paragraaf De Quick Scan

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen
opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Op de Sterrenboog hopen wij dat actief burgerschap zichtbaar is in:

respect hebben voor anderen in gedrag, houding en taalgebruik

de omgang met elkaar

de omgeving en de materialen

het elkaar waardig en rechtvaardig kunnen en durven aanspreken

het je vrij durven voelen.

Wij hebben in het kader van Actief Burgerschap een Kinderraad. Een belangrijk aspect binnen het pedagogisch klimaat is de betrokkenheid van leerlingen. Als leerlingen betrokken
worden bij de school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. De leerlingen worden op een natuurlijk, democratische en leuke manier betrokken bij het
schoolgebeuren.

Onze ambities zijn: In het schooljaar 2022-2023 een lesmethode Burgerschap kiezen. De werkgroep Burgerschap neemt hierbij het voortouw.

We besteden aandacht aan filosoferen We besteden aandacht aan argumenteren en discussiëren We besteden aandacht aan aspecten die samenhangen met zorg voor het milieu
We besteden aandacht aan iets voor anderen over hebben (bijv. goede doelen)

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMKPO)
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Uitwerking GD3: De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Groep 1-2, Groep 3 t/m 8

Huidige situatie + aanleiding Groep 1-2 Leerlijnen van ParnasSys Groep 3 t/m 8 LOVS Cito

Gewenste situatie (doel) Groep 1-2, het ontwikkelen van het gebruik van de Leerlijnen van ParnasSys Groep 3 t/m 8, implementeren van het
LOVS Leerling in beeld

Activiteiten (hoe) Bij groep 1-2 tijdens onderbouwbijeenkomsten ( 1 x in de 6 weken) Bij groep 3 t/m 8 online trainingsaanbod (IB-er + ICT-
er)

Consequenties organisatie IB-er + ICT-er Schoolteam

Consequenties scholing Voorsprong opleiding leerkrachten 1/2 LOVS Leerling in beeld

Betrokkenen (wie) het schoolteam

Plan periode wk 40

Eigenaar (wie) IB-er - SMT - Directie

Kosten Voorsprong: Het jonge kind € 1995,- LOVS Leerling in beeld € 1495,-

Omschrijving kosten Het jonge kind wordt in drie middagen aangeboden. Haal meer uit leerling in beeld, het is een halve dag.

Meetbaar resultaat Bij het jonge kind, evaluatie tijdens overdracht van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Leerling in beeld,
de eerste en de tweede afname Cito toetsen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023

Borging (hoe) Tijdens de studiedag evalueren we en gaan we nieuwe doelen stellen voor het schooljaar 2023-2024

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Op dit moment is er geen aanleiding om extra actiepunten hiervoor op te nemen. Wel blijven we dit onderdeel nauwlettend volgen.

Hoofdstuk / paragraaf Basiskwaliteit

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De uitgebreide vragenlijst vanuit WMK-PO is afgenomen en daaruit zijn geen speciale aandachtspunten naar boven gekomen. Het SMT zal de basiskwaliteit blijven monitoren.

Uitwerking KD2: Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

Hoofdstuk / paragraaf Tevredenheid Ouders

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

In het voorjaar 2022 is de vragenlijst: Tevredenheid ouders afgenomen. De respons op de vragenlijst was 34%. 91 van 271 respondenten heef de vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is laag. De vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daarom moet er voorzichtig met de conclusie worden omgegaan. Het actiepunt nemen we mee
naar de bouwvergaderingen en komt terug in de team vergadering.

Uitwerking KD3: De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Groep 1 t/m 8

Gewenste situatie (doel) Duidelijke verwachtingen omtrent OP1 en OP2

Activiteiten (hoe) Studiemiddagen Samenwerkingsverband ZOUT

Betrokkenen (wie) samenwerkingsverband + directie + ib-er

Plan periode wk 39, 41, 7 en 22

Eigenaar (wie) Samenwerkingsverband ZOUT, directie en IB-er

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het verder ontwikkelen van het SOP gaat in samenwerking met het Samenwerkingsverband. Het streven is om voor elke leerling een passende plek te vinden/creëren.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten In het schooljaar 2021-2022: 3 collega's hebben de opleiding gevolgd van
Bouwcoördinator, alle drie hebben ze de opleiding positief afgesloten.

1 collega heeft de IB-top opleiding gevolgd en positief afgesloten.

De jaarlijkse BHV cursus is positief afgerond door de cursisten.

WMK-PO - bijeenkomsten zijn succesvol afgerond.

3 collega's hebben de module Leerproblemen de baas gevolgd.

The Leader in Me wordt jaarlijks gevolgd door het gehele team.

Rots en water training wordt ingezet ter bevordering van de sociale emotionele
ontwikkeling.

The Leader in
Me

Team 2x per jaar Inspiratie team

MHB-
opleiding

A. Sondervan 3 x per jaar ECLG
Amersfoort

€ 510,-

WMK-PO E. van Gessel + W.
Monincx

12 oktober
2022 en 17 mei
2023

Dyade - CHE € 650,-
pp

Rots en water M. v.d. Gaag en J. Post 28, 29 en 30
september
2022

Gadaku institute
Rots en water
NL

€ 825,
pp

ICP I. Hiemstra en M v.d. Gaag 1 x per jaar CED-groep

Voorsprong Team

BHV L vd B.; M. vd G.; A.G.;
F.K.; R. M.; B.O.; J.P.;
A.S.; M.V.

1 x per jaar Medi select

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Quick scan SMT medio april geen

Karakter Team studiedag juni 2023 Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijst voor leerlingen - sociale veiligheid WMK-PO medio februari Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Schilderwerkzaamheden - buitenzijde Vervangen van de
inloopmatten

Dit wordt opgepakt door de Vreeken groep Maarssen

TSO-BSO TSO - Lunchkidz BSO -SKDD Samenwerking met de overblijf coördinator van Lunchkidz Samenwerking met manager
van het SKDD

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt

-

MR De MR stelt een vergaderschema op 4 x per jaar

Overig We krijgen een schoolbezoek van de UB oktober 2023 Dit maakt onderdeel uit van het gesprekkencyclus. Startgesprek - voortgang- en
eindgesprek Schooljaarplan - marap - jaarverslag
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