SAAM&vatting

Ieder kind een ster

Basisschool Sterrebos & OBS
de Telescoop januari tot en met mei
Ruimte & Richting
We maken ruimte voor talent. We
durven te twijfelen. We stimuleren het
maken van eigen keuzes. We maken tijd
en hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Stralen&Schitteren
We stralen en schitteren en
zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen
momenten en creëren herinneringen. We zien uit naar de toekomst en
hebben plezier in ons werk.

Kinderraad spreekt voorkeur uit voor nieuw logo

Kind Onderwijs Kwaliteit
Iedereen is welkom op onze school.
Het kind is onze opdracht. We leren
kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is

Sterrebos & OBS de
Telescoop bestaan uit:

persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen.
We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.

De wereldoriënterende vakken op onze school
krijgen vorm met IPC. Dit schooljaar was het eerste
jaar waarin er door de leerlingen uit de groepen 3
tot en met 8 hiermee werd gewerkt. Een manier van
werken, waarin kinderen zelf op zoek gaan naar
informatie, deze kunnen beoordelen en vervolgens
verwerken in een presentatie of werkstuk. We zien
plezier, nieuwsgierigheid, uitdaging en betrokkenheid.

directeur (1)
leraar (25)
ondersteuner in
het onderwijs (6)
ondersteuner aan
het onderwijs (3)

Zien & Zijn

We zijn wat we zeggen en zien
elkaar. De mens staat centraal en
niet de functie. We geven vorm
35
aan
pedagogisch
partnercollega’s
schap. Respect en vertrouwen
in elkaar vormen onze basis.
We laten zien wat we kennen, wat we kunnen en
Op de studiedagen leren de meesters
wie we zijn.

Een stevig fundament.
Nadat we vorig schooljaar merkten dat onze cito-opbrengsten iets terugliepen is het team dit schooljaar
hiermee aan de slag gegaan. We analyseren toetsen
en vertalen dit in een passend lesaanbod. Immers door
een goede analyse weet je wat kinderen kennen en kunnen,
maar ook wat nog niet wordt beheerst. . Leerkrachten bezoeken elkaars lessen en leren van elkaar en delen successen. Ons
uitgangspunt is dat er pas verder gebouwd kan worden als het
fundament goed staat.

en juffen. Dit jaar stond het werken met
IPC, SNAPPET (rekenen met een tablet)
en voor de groepen 1-2 & 3, in samenwerking met Peuterwerk, het spelend
leren op de agenda.
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Samen

Nadat we twee jaar een lichte daling hadden zitten
we weer in de lift. Daar zijn we blij mee. Kinderen
hebben zoals verwacht gescoord. Op de Sterrebos
boven de gestelde ondergrens, op de Telescoop er
net onder.
In gebruik!

We leren en werken in
verbinding met elkaar.
Onze school heeft zijn
eigen verbinding met de
wijk of het dorp. We hebben ons eigen schoolconcept
en profilering. We waarderen
diversiteit. Onze school is een
gemeenschap en draagt bij aan
de maatschappij. We zijn samen
verantwoordelijk voor school.

