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Sterrenschool Zevenaar is op 31 januari 2011 
gestart in de wijk Groot Holthuizen met een 
enthousiast en ambitieus team. Nu, 10 jaar 
later, gaat de school een nieuwe stap maken 
en verhuist naar de locatie Guido 
Gezellestraat, Schrijvershoek. Een uitgelezen 
kans om het concept nog krachtiger neer te 
zetten. Het gebouw is zo ontworpen dat er 
toekomstgericht Sterrenonderwijs gegeven 
kan worden. De vele mogelijkheden die de 
locatie biedt, o.a. het Gimbornhof, het 
Juvenaat, het Musiater, de sportvelden en het 
centrum op loopafstand, zullen één van onze 
vijf sterren ‘Natuurlijke verbinding met de 
omgeving’ een enorme boost geven. 


Met 137 leerlingen op 1 oktober 2021 is 
Sterrenschool Zevenaar een relatief 
kleinschalige school waar ouders heel bewust 
voor kiezen en samen met hen, andere 
betrokkenen en ondersteunende organisaties 
een uniek concept realiseert. 


In deze brochure beschrijven we hoe het 
onderwijs vanuit de 5-sterren, kernwaarden, in 
de praktijk vormgegeven wordt. Wij hopen dat 
deze informatie u inzicht geeft in onze visie en 
werkwijze. Echter geeft een kijkje in onze 

school het beste beeld! Daarom nodigen wij u 
van harte uit voor een vrijblijvende 
kennismaking en rondleiding om het 
onderwijs in de praktijk mee te maken.  

Wilt u weten waarom ieder kind bij ons 
straalt? Dan nodigen wij u van harte uit op 
onze prachtige school!


Namens het team van Sterrenschool 
Zevenaar,


Lineke Dusseljee en Femke Riphagen 
IKC directeur en adjunct-directeur

Sterrenschool Zevenaar

Waar ieder 
kind straalt!



H O O F D S T U K  1  

Algemeen



1 / Algemeen

1.1 Bestuur Liemers Novum  
Sterrenschool Zevenaar valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur 
LiemersNovum. LiemersNovum telt 26 basisscholen met in totaal ca. 5.000 leerlingen. De schoolgrootte 
varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort 
en Zevenaar. 


Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, 
professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de 
afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de 
levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een 
professioneel bestuursbureau. De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de 
RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college 
van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J. (Jos) Boonman. 


Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak 
met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van 
het beleid. Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het 
directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de 
organisatie. 


Via onze website www.liemersnovum.nl kunt u meer informatie vinden.


Het bestuursbureau is gevestigd op:

Voltastraat 21, 6902 PT Zevenaar

Tel: 0316-226514 


Website stichting www.liemersnovum.nl 

Mail algemeen info@liemersnovum.nl 

Mail RvT rvt@liemersnovum.nl 

Mail CvB cvb@liemersnovum.nl 

Mail GMR gmr@liemersnovum.nl 

Vertrouwenspersoon chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl


1.2 Het team  
Het schoolteam wordt gevormd door de directie, intern begeleider, groepsleerkrachten, vakleerkrachten 
en onderwijsondersteunend personeel.


1.3 De directie en intern begeleider 
Lineke Dusseljee is als meerscholen directeur eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van 
het onderwijs, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, de (leerling)administratie en financiën. Dit doet zij 
samen met Femke Riphagen die als adjunct-directeur de dagelijkse leiding heeft. Ellen Stokman is 
intern begeleider. Samen vormen zij het managementteam (MT) en geven inhoud en sturing aan alle 
taken gericht op de kwaliteits- en leerlingenzorg. 


1.4 Groepsleerkrachten 
De groepsleerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van hun lesgevende taak, die de 
pedagogische en didactische begeleiding van de leerlingen omvat. De leerkracht bepaalt in overleg met 
andere deskundigen welke zorg voor leerlingen wordt ingezet en op welk moment. Zij participeren in 
werkgroepen voor het organiseren van evenementen en voor het invoeren van onderwijsvernieuwingen. 
Ook het contact met de ouders behoort tot de taak van de groepsleerkracht. Zij onderhouden tevens 
externe contacten met de peuterspeelzaal, de bibliotheek, het voortgezet onderwijs, de buitenschoolse 
Opvang (BSO) e.d.


1.5 Specialisten 
Sterrenschool Zevenaar heeft in schooljaar 2021-2022 een reken-, taal- en jonge kind specialist. Zij 
monitoren samen met de intern begeleider de opbrengsten en ontwikkelingen binnen de 
vakgebieden. 


1.6 Vakleerkrachten 
De school heeft vakleerkrachten voor het vakgebied muziek en voor de plus-leerlingen. Eén maal per 
week krijgen alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 muziekles. Voor alle leerlingen die extra uitdaging nodig 
hebben, hebben wij de mogelijkheid om naar onze plusklas te gaan (zie hoofdstuk zorg). 
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1.7 Vervanging door het PON 
Bij afwezigheid of bij ziekte regelt het Personeelscluster Oost Nederland de invalkrachten voor 
Sterrenschool Zevenaar.


1.8 Studenten en stageplaatsen 
Wij vinden het belangrijk om te kunnen aantonen dat onze vernieuwende aanpak echt werkt. 
Daarom geven we leerkrachten in opleiding de ruimte om prak:jkonderzoek bij ons te doen. 
Bijvoorbeeld naar een nieuw digitaal leermiddel of het inhoud geven aan ons taalonderwijs. Zo 
leren zij onderzoek uit te voeren. Daarnaast leveren zij een kwaliteitsimpuls aan onze school. 
Sterrenschool Zevenaar hee@ een samenwerking met de HAN Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is er 
ruimte voor studenten van verschillende opleidingen zoals hbo-pedagogiek, ROC’s 
onderwijsassistent of Graafschap sport en beweging. De duur van de stage is aKankelijk van de 
onderwijsinstelling en het doel van de stage. Sterrenschool Zevenaar is een erkende 
opleidingsschool voor (academische) studenten; het team is opgeleid om studenten te begeleiden. 

1 / Algemeen



H O O F D S T U K  2  

School



2 / School

2.1 Identiteit 
Sterrenschool Zevenaar biedt ruimte voor ieders identiteit; voor alle levensovertuigingen en 
godsdiensten. Wij leren kinderen op een respectvolle en positieve manier met elkaar om te gaan. Wij 
vieren feesten die gekoppeld zijn aan christelijke normen en waarden zoals Kerst. Ook vieren we 
Sinterklaas en hebben aandacht voor het Suikerfeest en de Ramadan. 


2.2 De omvang van de school 
Het schooljaar 2021-2022 start de school met ruim 130 leerlingen verdeeld over 6 groepen; 1/2, 
1/2, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8.  Het team leerkrachten bestaat naast de 8 full:me- en parYme 
groepsleerkrachten uit 1 intern begeleider. Het ondersteunend onderwijzend personeel bestaat uit 
een ICT-er, administra:eve ondersteuning, de vakleerkracht muziek en de plusklas leerkracht.  

2.3 Een professionele leergemeenschap 
Sterrenschool Zevenaar is een professionele leergemeenschap. Het leren van en met elkaar is daarbij 
belangrijk. We hebben oog voor veranderingen in de omgeving en spelen daarop in. We benutten de 
talenten van onze teamleden en coachen op vaardigheden die zij verder willen ontwikkelen. We 
moedigen ideeën en ambities aan. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten en de directie. Een 
professionele leergemeenschap biedt iedereen kansen om zich hierbinnen te ontwikkelen. De 
studiedagen van het team en de individuele scholing geeft ruimte om hier invulling aan te geven.


2.4 Contactgegevens school 
Sterrenschool Zevenaar 
Guido Gezellestraat 42 
6901 KZ Zevenaar 
0316-848913 
direc:e.sterrenschool@liemersnovum.nl 



2.5 Personeel: 
Meerscholen directeur 
Lineke Dusseljee		 directie@sterrenschoolzevenaar.nl


Adjunct-directeur 
Femke Riphagen		 femke.riphagen@sterrenschoolzevenaar.nl


Intern begeleider 
Ellen Stokman	 	 ellen.stokman@liemersnovum.nl


Personeel 
Bram Putman  Unit 1/2A 
Iris Martens  Unit 1/2B 
Myrthe Rucen  unit 1/2A en unit 1/2B 
Malou Doornenbal Unit 3/4 
Jari Mulder  Unit 4/5 
Nick Roeloefsen  Unit 6/7 
Stacey Schlaghecke Unit 7/8 
Kim Sardeman  Unit 7/8 

Vakdocenten 
Marion Stokman  Vakdocent muziek 
Juliece van Zanten Plusklas leerkracht 

Ondersteund personeel 
Joost Grol  ICT 
Cathy Bouwens  administra:e 

Samen met Kinderdagverblijf Lotus op een locatie 
Sterrenschool Zevenaar en Kinderdagverblijf Lotus zijn samen gevestigd in het pand op de Guido 
Gezellestraat in Zevenaar. Twee unieke organisaties die samenwerken vanuit een visie waar passie 
en hart voor kinderen centraal staat. Voor meer informatie kunt u op hun website terecht: 
www.kdvlotus.nl
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3.1 Onderwijsvisie 
De visie van Sterrenschool Zevenaar is gebaseerd op het Sterrenschoolconcept. In 2008 heeft een 
groep mensen uit het onderwijs en de kinderopvang een denktank opgericht. Deze mensen hebben 
nagedacht over een andere invulling geven aan onderwijs en opvang. Ze bedachten 5 uitgangspunten, 
de 5 sterren. Deze sterren vormen samen het Sterrenschoolconcept. De ideeën van Sterrenschool 
Zevenaar zijn gebaseerd op dit vernieuwende onderwijsconcept. 


Sterrenschool Zevenaar laat kinderen schitteren!


Sterrenschool Zevenaar is een leefwereld ”waar ieder kind straalt”.

Binnen onze kleinschalige en vernieuwende leefomgeving zijn wij een veelzijdige plek waar kinderen 

hun talenten ontdekken. Zij volgen hun persoonlijke leerreis met vakspecialisten.


De flexibele schooltijden bieden ons veel mogelijkheden tot maatwerk binnen een pedagogisch en 
warm klimaat waar ieder kind gezien en gekend wordt. Hun welbevinden staat bij ons op één! In één lijn 

werken wij in alles méér dan samen en zijn actief op zoek naar een open contact met u als ouder.


Dit ⭐  “partnership met ouders” is één van de vijf sterren van de school.


Zo nemen we ruim de tijd om uw kind te leren kennen en voeren we uitgebreide leerreisgesprekken 
samen met u en uw kind.


Daarmee komen we bij onze tweede ster ⭐  “uitblinken voor iedereen”.


Met vakspecialisten voor rekenen, taal en lezen, bieden we maatwerk in uitdagende en inspirerende 
ateliers. Hierdoor is ons onderwijs effectiever en efficiënter


Vandaar onze derde ster ⭐  “Onderwijs op maat”.


Met unieke flexibele schooltijden en onze verschillende in- en uitlooptijden

hebben we flexibele momenten voor de begeleiding van de eigen leerreis


en passen onderwijstijden tevens bij ieders specifieke thuissituatie. Vragen over opvoeding of 
ontwikkeling kunnen wij waarmaken




met onze vierde ster ⭐  “aanvullende diensten”.


Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt om nog meer 
expertise in te zetten. Dat verbindt ons met de wereld om ons heen


met onze vijfde ster ⭐  “de natuurlijke verbinding”.


Door cultuur, burgerschap, ondernemerschap, theater, sport e.d. leren kinderen middenin de wereld om 
ons heen wat deze te bieden heeft. Via de Kanjertraining leren zij respectvol met elkaar en de wereld 

om te gaan, te accepteren dat iedereen anders is en uniek mag zijn.


3.2 De 5 sterren van het Sterrenschoolconcept 
1. Partnership met ouders 
“Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”. 
Ouders zijn voor ons echte partners; samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de 
ontwikkeling van uw kind. Deze samenwerking start al tijdens de aanmelding. Wij horen graag van u 
hoe uw kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, welke talenten en aandachtsgebieden u heeft ontdekt. 
De contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind zien wij als hele waardevolle tijd om 
informatie uit te wisselen. Dit maakt dat wij graag tweemaal per schooljaar een half uur de tijd nemen 
om de ontwikkeling van uw kind samen met u en uw kind te bespreken tijdens de 
leerreisgesprekken. 


2. Uitblinken in rekenen, taal en lezen 
“Werken in een rijke leeromgeving met vakspecialisten; dat is vanuit passie betekenisvol leren”! 
Ieder kind is uniek en daarom kijken we steeds naar wat uw kind nodig heeft om zich te blijven 
ontwikkelen. Op Sterrenschool Zevenaar werken we met vakleerkrachten voor rekenen, taal, lezen 
en een jonge kind specialist. Dit zijn leerkrachten die een academische of HBO+ opleiding volgen of 
hebben afgerond voor de specialisatie. Deze expertise biedt ons de mogelijkheid om leerlingen met 
een specifieke hulpvraag veelal intern te beantwoorden. Daarnaast kennen zij de juiste kanalen en 
nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. 

Met alle kennis, vaardigheden en passie van leerkrachten bereiden wij de kinderen voor op de 
toekomst.
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3. Onderwijs op maat in een elektronische leeromgeving  
“Het team stemt de inhoud van het onderwijs continu af om het onderwijs (inter-) actief en kwalitatief 
te maken”. 
Ieder kind is anders en heeft een eigen manier van leren en een eigen leertempo. We werken in 
groepen en individueel. Kinderen leren in groepen van- en met elkaar.  Bij het leren maken we 
gebruik van bestaande lesmethodes. Daarnaast maken we ook veel gebruik van de modernste 
digitale en technologische mogelijkheden. Er worden verschillende devices ingezet zoals 
touchscreens, laptops en tablets. Het team stemt de inhoud van de lessen continu af om het 
onderwijs (inter-) actief en passend bij de vraag van kinderen te maken. Hierdoor is het onderwijs 
effectiever en efficiënter.


Daarnaast geeft de school de kernwaarde ‘Onderwijs op maat’ vorm door de inzet van flexibele 
onderwijstijden. Sterrenschool Zevenaar is op 31 januari 2011 gestart in de wijk Groot Holthuizen te 
Zevenaar en heeft vanaf het begin af aan deelgenomen aan het experiment ‘Flexibele 
onderwijstijden’. Het succes van dit experiment gaf voor het team, ouders en leerlingen de doorslag 
om ook deel te nemen aan het experiment ‘Ruimte in onderwijstijd’ wat in 2021 is gestart. Door te 
werken met flexibele onderwijstijden ontstaat er ruimte voor les- en leertijd in een kleine setting. 
Leerkrachten vullen deze les- en leertijd onder andere in met het geven van instructies op specifieke 
hulpvragen en onderwijsbehoeften van individuele of groepen leerlingen. Flexibele onderwijstijden 
bieden een gezin de mogelijkheid om de thuissituatie af te stemmen met de schoolsituatie en 
andersom. Hierbij kan gedacht worden aan voor- en naschoolse activiteiten die de talentontwikkeling 
stimuleren. Uit formele- en informele gesprekken met ouders en leerlingen blijkt dat dit ten goede 
komt aan het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling.


4. Aanvullende diensten  
“Samenwerken met verschillende organisaties biedt mogelijkheden om aan ons onderwijsaanbod iets 
toe te voegen”.  
Er zijn soms vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen. Soms hebben kinderen een 
(korte) periode extra ondersteuning nodig zoals logopedie, fysio- of speltherapie of psychologische 
zorg. Er kunnen vragen zijn als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben of als het niet goed 
gaat thuis en/of op school qua vriendschappen of voor jezelf opkomen. Leren van anderen kan ook 
doordat externe partijen een workshop of een gastles geven. Sterrenschool Zevenaar heeft een palet 
aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt als er een andere of nieuwe expertise nodig is.
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5. Een natuurlijke verbinding met de buurt & regio 
Sterrenschool Zevenaar is door haar unieke concept een regioschool. Ook uit de omliggende dorpen 
komen kinderen naar onze school toe. 


De verbinding met de buurt en regio zegt iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij 
tegemoet treedt. Sterrenschool Zevenaar zoekt daarom continu naar nieuwe ‘partners’ om een 
langdurige samenwerking aan te gaan, die ten goede komt aan de kinderen. Dit geven we in de 
praktijk vorm door o.a. uitjes, gastlessen en workshops, waarbij we kinderen in aanraking brengen 
met verschillende thema’s die in het curriculum aan bod komen. 


3.3 Schoolplan 


In ons schoolplan staan onze visie en doelstellingen van de school voor de komende drie jaren. Alle 
beleidsvoornemens worden met het team en in samenspraak met de stichting LiemersNovum en de 
MR over een langere periode van 3 jaren verspreid, om de schooldoelen te verwezenlijken. Middels 
dit plan kunnen wij onze onderwijskundige ontwikkelingen aan ouders, het bestuur en aan de 
inspectie verantwoorden. Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur en wordt geplaatst op de 
website van de onderwijsinspectie. Het schoolplan loopt van 2020 tot 2023. 


3.4 Beleidsvoornemens 2021-2022 
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. 
Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2023.

• De kernwaarden van het Sterrenschool concept sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de 

leerling.

• Door inzet van de Kanjertraining creëren wij de voorwaarden voor een veilig schoolklimaat, 

stimuleren van de sociale veiligheid, afstemming in normen en waarden en het spreken van de 
Kanjertaal.


• Op onze school gebruiken alle leraren bij de instructie van de basisvakken (taal/lezen, rekenen) als 
onderlegger het EDI-model.


• Onze ambitieuze en realistische schoolnormen zijn vastgesteld en conform de referentieniveaus 1S 
en 2F op lezen, taalverzorging en rekenen.


• De domeinen democratie, participatie en identiteit zijn verweven in het curriculum 
burgerschapsvorming. Waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van houding, vaardigheden en 
kennis.

3 / Visie



H O O F D S T U K  4  

Onderwijs



4.1 Pedagogisch klimaat en Kanjerschool 
Daar waar kinderen samen spelen, leren en ontdekken ontstaat interactie. Binnen deze interactie leren 
kinderen vaardigheden zoals jezelf duidelijk maken, mening vormen, vriendschappen sluiten, 
onderhouden onenigheid oplossen.

Sterrenschool Zevenaar vindt het belangrijk om kinderen bewust te maken van deze vaardigheden, 
maar ook om deze te ontwikkelen en te benutten. Dit doen wij met behulp van de Kanjertraining. Elke 
week staat de Kanjertraining op ons programma. Maar nog belangrijker is het dat de Kanjertraining 
terugkomt in vele dagelijkse situaties. Al vanaf unit 1 oefenen de kinderen zo om respectvol met elkaar 
om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang 
tussen kinderen maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we de Kanjertaal. Wij verwachten 
dat u als ouder met respect omgaat met uw eigen en andermans kind. Deze verwachting is besproken 
tijdens de intake voor de definitieve start op onze school.


Tijdens de Kanjertraining en binnen ons pedagogisch klimaat staan 5 afspraken centraal:

• we vertrouwen elkaar

• we helpen elkaar

• we werken samen

• we hebben plezier

• iedereen doet mee


Deze afspraken staan afgebeeld op posters die overal in de school zijn terug te vinden. Daarnaast 
wordt er tijdens de Kanjerlessen gebruik gemaakt van vier typetjes die elk op hun eigen manier 
reageren.

Voor jezelf mogen opkomen en rekening houden met een ander is een onderwerp die verweven zit in 
onze kanjerlessen. Het voorkomen, bespreken en handelen volgens de kanjertraining is een onderdeel 
van ons pedagogisch klimaat. We maken met kinderen ook kindtekeningen omdat beelden soms zoveel 
duidelijker zijn om aan te geven wat er speelt. Dit geeft inzicht in wat er is gebeurd, welke keuzes er zijn 
gemaakt en waar je een andere optie hebt en een volgende keer voor kiest. Indien nodig stellen wij in 
samenspraak met ouders een contract op met een leerling. Hierin staat beschreven wat het probleem 
is, welke oplossing er is, wat er van het kind wordt verwacht en wanneer het contract wordt 
geëvalueerd of afgesloten.

Doordat alle teamleden de Kanjeropleiding volgen of hebben gevolgd en wij de Kanjertraining zo uitvoeren mogen 
wij ons een Kanjerschool noemen. 
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4.1.1 Systemisch werken 
Als school werken we systemisch, de gehele school wordt geschoold in Groepsgeluk.


4.2 Units en de mentor 
De kinderen uit elke unit hebben een eigen mentor. In een unit zitten meerdere leerjaren, waardoor 
leerlingen met- en van elkaar kunnen leren. De mentoren zijn de eerste aanspreekpersonen voor de 
kinderen en ouders. Elke mentor heeft veel persoonlijke contactmomenten met ieder kind. U zult met 
de mentor van uw kind de leerreis- en facultatieve gesprekken voeren. 


4.4 Weektaak en gepersonaliseerd leren 
Sterrenschool Zevenaar geeft ‘Onderwijs op maat’ onder andere vorm door gepersonaliseerd leren. 
De school omschrijft gepersonaliseerd leren als volgt: 
De leerkracht heeft de leerling in beeld door middel van observaties, gesprekken en toetsing. 
Hierdoor is het mogelijk een gericht aanbod te geven van instructies en opdrachten die passen bij de 
individuele pedagogische- en didactische onderwijsbehoeften, het leertempo en het niveau van de 
leerling. Het gerichte aanbod, of te wel maatwerk, levert een bijdrage aan het behalen van de 
persoonlijke doelen die vooraf door leerling en leerkracht gesteld zijn. 

Iedere leerling heeft vanaf leerjaar 3 een gepersonaliseerde weektaak. In deze weektaak staan 
herhalingsactiviteiten en opdrachten gekoppeld aan de periode doelen van de verschillende 
vakgebieden. Daarnaast zijn de activiteiten en opdrachten passend bij het niveau van de leerling. 
Door aan te bieden op niveau biedt het leerlingen mogelijkheid tot ontwikkelen van de 
zelfstandigheid en kunnen leerlingen succes ervaringen opdoen.


Kinderen van leerjaar 8 werken met een agenda van school, zodat zij deze vaardigheid al eigen 
hebben gemaakt voor ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Eigenaarschap, keuzes maken, 
afstemmen en plannen zijn vaardigheden die ze bij ons ruimschoots oefenen. De weektaak wordt 
ingezet tijdens de in- en uitloop.
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4.5 Inloop- en uitloop 
Kinderen starten met de onderwijstijd om 8.00 uur, 8.30 uur of 9.00 uur. De eindtijd is 14.00 uur, 
14.30 uur of 15.00 uur. Deze tijden noemen wij de in- en uitlooptijd. 

De lesstof die kinderen missen door het opnemen van een knipkaartdag wordt aangeboden in de in- 
en uitloopmomenten. Alle kinderen hebben een individueel programma die zij tijdens de in- en 
uitloopmomenten doorlopen. In dit individuele programma wordt de gemiste lesstof aangeboden en 
staan de eventuele extra instructies gepland. Hierdoor kunnen er geen hiaten ontstaan. 
Sterrenschool Zevenaar heeft als doel dat een leerling de school ononderbroken doorloopt. 


Kinderen mogen maximaal 10 minuten voordat hun onderwijstijd start rustig de groep binnenkomen. 
Elke dag start met een begroeting. Aan deze begroeting hechten wij veel waarde vanwege het 
persoonlijke contact met de leerling; even iedereen in de ogen kijken hoe het vandaag is en 
persoonlijk welkom heten. Aan het einde van de dag groeten we opnieuw om de dag goed af te 
ronden. Wij vinden het belangrijk om de onderwijstijd optimaal te benutten en willen daarom op tijd 
beginnen, wij rekenen daarbij op uw medewerking.  
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4.6 Bibliotheek op school 
Op de leerpleinen op de eerste verdieping, met boekenkasten vol boeken, kunnen de kinderen 
dagelijks boeken ruilen en reserveren via het gedigitaliseerde systeem. De kinderen kunnen er ook 
met de hele unit naar toe om aan leesbeleving- en leesplezier te werken. Daarnaast organiseert de 
taalspecialist activiteiten die het lezen bevorderen, hierbij kan gedacht worden aan een schrijver in 
de school, voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen. 


4.7 Wereldoriëntatie in projectvorm 
Sterrenschool Zevenaar werkt vanaf leerjaar 3 met projecten op basis van een thema. Dit zijn 
gemiddeld 6 projecten per jaar. Het zijn inspirerende en ontdekkende thema’s waarbij onderzoekend 
leren centraal staat. Enkele voorbeelden van de thema´s zijn: wereldreis, slimme uitvindingen, 
boeiend landschap, wereldwonderen en de 4 elementen. In de onderbouw is er naast de thema’s uit 
de methode Schatkist uiteraard tijd voor de seizoenen, sint en kerst. 

Bij ieder thema zoeken wij een passende workshop en/of excursie. Daarom gaan we ook niet apart 
met de kinderen ‘op schoolreisje’. De excursies en workshops vinden met regelmaat met de hele 
school tegelijkertijd plaats. Hiermee geven wij bewust invulling aan ons culturele erfgoed. 
Wereldoriëntatie biedt kansen voor groepsdoorbrekende activiteiten. Dit zijn activiteiten waar 
meerdere units tegelijkertijd deel aan nemen. Dit is terug te zien in onder andere de creatieve vakken. 


4.8 Creativiteit 
Muziek, spel, toneel, techniek, handvaardigheid en tekenen behoren allemaal tot de creatieve 
vakken. Deze activiteiten komen elke week aan bod. Soms binnen de eigen unit, soms in combinatie 
met andere units. Creativiteit zit ook verweven binnen de talentontwikkeling tijdens de 
Stermiddagen. Ouders komen hierbij helpen; zo benutten we ook uw talent! Waar we zelf het talent 
niet in huis hebben zoeken we de samenwerking met externe aanbieders. Zo krijgen al onze 
leerlingen danslessen aangeboden vanuit Artez en werken wij samen met kunstenaars uit het 
Juvenaat.
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4.9 Engels en muziek 
Kinderen van leerjaar 1 t/m 8 werken met de digitale methode GrooveMe waarin Engels en muziek 
worden gecombineerd. Daarnaast krijgen de kinderen minimaal één keer per week muziek van een 
vakdocent en vinden er regelmatig workshops plaats die voortkomen uit de samenwerking met het 
Element. Het Element is een voorziening die kinderen op een inspirerende wijze wil laten 
kennismaken met cultuur. 

4.10 Talentontwikkeling en 21st century skills 
Het benutten van talentontwikkeling en de 21e eeuwse vaardigheden heeft ook binnen onze school een 
duidelijk plek gekregen. De talentontwikkeling is vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster heeft zijn 
eigen talent. De sterren van het stelsel bieden activiteiten aan vanuit muziek, sport- & beweging, 
creativiteit, koken, media- & techniek en de natuur- & wereld. In unit 1 komen alle sterren aan bod, 
vanaf unit 3 kunnen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster kiezen van het sterrenstelsel. Ook 
teamleden hebben hun talent op deze wijze in kaart gebracht. Daarnaast vragen we ouders en kopen 
we ook expertise in om zo tegemoet te kunnen komen aan alle domeinen van ons Sterrenstelsel.

De 21e eeuwse vaardigheden zijn ICT-vaardigheden, mediawijsheid, samenwerking, communicatie, 
informatievaardigheden en computational thinking. Alle vaardigheden zijn verwerkt in de 
talentontwikkeling tijdens de stermiddagen en in onze wereldoriëntatie lessen. 


4.11 Mediawijsheid 
Op Sterrenschool Zevenaar werken we veel met moderne apparatuur. We hebben gekozen voor 
verschillende hardware zoals Chromebooks en iPads. Het werken op de verschillende devices is ook 
een manier van instructie verwerken, leervragen beantwoorden en interactief leren. Er zijn touchscreens 
die flexibel worden gedraaid naar de groep die instructie krijgt. De meeste touchscreens zijn verrijdbaar 
en één die kantelbaar is zodat de kinderen ook “van boven af” digitale ervaringen kunnen opdoen. Alle 
teamleden ontwerpen zelf digitale, interactieve lessen. De digitale lessen en leermiddelen gaan een 
steeds grotere rol spelen binnen ons onderwijsaanbod en het betekenisvol leren.

In samenspraak met ouders en team is er een mediaprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe 
wij inhoud geven aan veilig internet en welke afspraken er gelden tussen kind, ouders en school. Het 
mediabeleid en protocol ligt ter inzage op school. 
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4.12 Bewegingsonderwijs en sportclinics 
Een leven lang bewegen met plezier is de missie voor de Sterrenschool. Hiermee wordt bijgedragen 
aan een actieve en gezonde leefstijl. Als basis voor een leven lang met plezier bewegen is het nodig 
dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en hoe ze hier vorm aan willen en 
kunnen geven. Zo ontwikkelen ze hun eigen beweegidentiteit, vergroten ze hun mogelijkheden om 
deel te nemen aan allerlei soorten beweegactiviteiten en leren ze gerichte keuzes maken. ‘Goed’ 
leren bewegen, dat is en blijft het belangrijkste doel van dit leergebied. Leerlingen maken kennis met 
een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren zij, binnen hun eigen 
mogelijkheden beter bewegen en met elkaar om te gaan. (Curriculum.nu) 
 
De wereld is om in te bewegen en biedt hiervoor veel uitdagingen. Kinderen leren de wereld al vroeg 
bewegend kennen. Deze lijn trekken wij in zijn geheel door binnen de Sterrenschool maar ook buiten 
de school, waar mogelijk met diverse samenwerkingspartners. De functie en rol die bewegen en 
sport heeft in het leven verandert met het ouder worden en verschilt per individu. Zowel voor mensen 
persoonlijk als voor de samenleving als geheel is bewegen en sport van grote waarde. Het draagt bij 
aan de kwaliteit van leven.  Middels een uitdagend sport- en beweegconcept willen wij bijdragen aan 
het welbevinden van onze leerlingen en hun verdere ontwikkeling.Tegelijkertijd zien wij in de wereld 
om ons heen, dat kinderen steeds minder uitgedaagd worden om te bewegen. Mede door 
technologische ontwikkelingen, zoals smartphones, ervaren zowel kinderen als volwassenen steeds 
minder uitdagingen om fysiek actief te zijn. Dit zijn wij terug in de landelijke gegevens: de 
beweegvaardigheid van kinderen wordt minder. Daarom vinden wij het op de Sterrenschool belangrijk 
dat kinderen van jongs af aan met plezier leren te bewegen, zodat ze dat ook later blijven doen. 

Op Sterrenschool Zevenaar is in het gehele gebouw aandacht voor bewegingsonderwijs; een unieke 
beweegzaal (Athletic Skills Model), klimwand en glijbaan bieden de mogelijkheid om de hele dag 
door beweegmomenten te realiseren. Unit 1/2 is iedere dag buiten en soms verkennen ze de 
omgeving van de school. In de beweegzaal kunnen ze bewegen, schrijfdans of een spelactiviteiten 
doen. Bij de bewegingsactiviteiten kleden kinderen zich zoveel mogelijk zelfstandig aan en uit. Op de 
vaste gymdag vragen wij u een gymtas met gymbroekje + T-shirt of een gympakje en gymschoenen 
mee te geven.


Ook leerjaar 3 t/m 8 maakt gebruik van onze eigen unieke beweegzaal. Vanaf leerjaar 3 is het dragen 
van gymkleding is verplicht. Voor kinderen met lang haar is het dragen van een haarelastiek verplicht 
vanwege de veiligheid.  

De gymlessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs en de eigen leerkracht. 
Studenten van het Graafschap College sport en bewegen zullen de vakdocent/leerkracht 
ondersteunen. 


Via alle externe contacten met sportclubs, sportdocenten en verenigingen bieden wij diverse sporten 
aan tijdens de gymlessen en pauzes.
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Korfbal, atletiek, tennis, kickboksen, dans, basketbal en bootcampen is een greep uit dit brede 
aanbod. Kinderen kunnen hierdoor ervaren welke sporten er zijn en mogelijk bij hen past.  

4.13 Broodmaaltijd en koken 
Sterrenschool Zevenaar heeft het vignet ‘Gezonde school’, thema voeding. Wij vinden een gezonde 
leefstijl belangrijk en de broodmaaltijd hoort dan ook bij ons Sterrenschoolconcept. Iedere woensdag 
hebben we de broodmaaltijd in elke unit. We dekken met de kinderen de tafels en eten volkoren 
boterhammen met hartig en zoveel mogelijk gezond beleg. Aanvullend is er een krentenbol, een stuk 
fruit of komkommer en tomaat. Eens per 5-6 weken wordt er per unit gekookt bij ons prachtige 
kookeiland. Ouders helpen hierbij mee en smullen daarna samen met de kinderen van de gemaakte 
gerechten. Uit respect voor de koks kiest iedereen een van de gemaakte gerechten en proeft wat er 
gemaakt is. Bij de recepten en de broodmaaltijd wordt rekening gehouden met allergieën of 
dieetwensen. 


De kosten voor de broodmaaltijd en het koken gelden voor ieder kind en bedragen € 2, per week. Dit 
schooljaar is er 40x een broodmaaltijd. Geld voor de broodmaaltijd kan alleen op onze rekening 
worden overgemaakt.  
- 1 x € 80,- voor 15-10-2021

- 2 x € 40,- voor 15-10-2021 en 15-03-2022

- 4 x € 20,- voor 15-10-2021 en 15-01-2022 en 15-03-2022 en 15-06-2022

Rekeningnummer NL33 RABO 0158 1289 58 t.n.v. LN Sterrenschool (met vermelding van 
broodmaaltijd 2021-2022 en met de naam van uw kind)


Het 10-uurtje op de ochtend is even een break om wat te drinken en een hapje te eten. Het geniet de 
voorkeur om dit met gezonde dingen te vullen zoals fruit of een komkommers en snoeptomaatjes. 
De afgelopen jaren is de school ingeloot voor het EU-schoolfruit project, waardoor we de kinderen 
3x per week een groente- & fruitsnack aan konden bieden. Ook dit jaar zal de school zich hiervoor 
aanmelden. Snoep is niet toegestaan. Met onze professionele watertaps en bidons stimuleren wij het 
drinken van water.


Voor traktaties verwijzen wij naar gezonde, kleine en smakelijke hapjes die op www.pinterest.nl, 
www.welke.nl of Google te vinden zijn. Wij verzoeken u de traktaties klein te houden. 


Sterrenschool Zevenaar is een ‘drinkwaterschool’; kinderen kunnen de gehele dag door gebruik 
maken van de watertappunten in de school. We stimuleren dan ook dat kinderen water drinken. 


Ook tijdens de Smaaklessen besteden wij aandacht aan een gezonde leefstijl. De smaaklessen zijn 
opgenomen in de jaarplanning van de units. 
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4.14 Onderwijsmethodieken 
Om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen streven we ernaar om de kerndoelen te bereiken. 
Daarnaast geven we aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Voor de 
inhoud van de vakken, die hulpmiddel zijn om onze doelen te bereiken, hebben we gekozen voor de 
volgende methoden en methodieken:


Methode unit 1/2  
Aanvankelijk rekenen	 	 	 Schatkist en Met sprongen vooruit

Onderbouwd Aanvankelijk lezen/taal	 Schatkist

Onderbouwd Bewegingsonderwijs	 	 Bewegingsonderwijs in het speellokaal 

Fijne motorische ontwikkeling	 	 Schrijfdans

Wereldoriëntatie	 	 	 	 Thema’s uit de methode Schatkist.

Sociaal/Emotioneel	 	 	 Kanjertraining en Groepsgeluk

Engelse taal	 	 	 	 GrooveMe

Muziek	 	 	 	 	 GrooveMe


Methode leerjaar 3 t/m 8 
Rekenmethode	 	 	 	 Pluspunt 4

Taalmethode	 	 	 	 Staal spelling

Spelling methode		 	 	 Staal taal

Aanvankelijk lezen	 	 	 Lijn 3 

Voortgezet technisch lezen	 	 Station Zuid

Begrijpend Lezen		 	 	 Leeslink

Engelse taal	 	 	 	 GrooveMe

Wereldoriëntatie	 	 	 	 Blink

Verkeer	 	 	 	 	 VVN

Bewegingsonderwijs	 	 	 Athletic skills model, vakwerkplan (in ontwikkeling)

Tekenen en handvaardigheid	 	 passend bij de thema’s 

Muziek	 	 	 	 	 passend bij de thema’s en vakdocent muziek	 

Sociaal/Emotioneel	 	 	 Kanjertraining en Groepsgeluk
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H O O F D S T U K  5  

Kwaliteit



5.1 Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de wettelijke verplichtingen en kaders en of de 
opbrengsten voldoende zijn. De inspectie is in april 2018 geweest voor een kwaliteitsonderzoek. Het totale 
kwaliteitszorgbeleid wordt met de inspectie besproken. De rapportages staan op de website van de inspectie.

Sterrenschool Zevenaar heeft het arrangement “basistoezicht” toegewezen gekregen en daar zijn wij zeer trots op. 
Kijk op www.onderwijsinspectie.nl of  www.scholenopdekaart.nl


In april 2018 is de inspectie ook geweest voor onze deelname aan het project flexibele onderwijstijden. De inspectie 
heeft de school op alle punten als goed betiteld en geeft in haar rapport aan dat “de basiskwaliteit” op orde is. Op 
basis van deze beoordeling is Sterrenschool Zevenaar in schooljaar 2020-2021 gestart met het experiment ‘Ruimte 
voor onderwijstijd’. 


5.2 Klachtenregeling 
Voor de scholen van stichting LiemersNovum is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is, voor iedereen die bij de 
school betrokken is, in te zien op de website van de school en op de website van stichting LiemersNovum. Op 
aanvraag kunt u bij de directeur kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld, indien 
iemand die wil klagen dat eerst kenbaar te maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Wij gaan graag met u in 
gesprek om het samen om te lossen en mogelijk kan de klacht verholpen worden. 


De school heeft een intern contactpersoon die u kan informeren over de klachtenprocedure. Dit is Ellen Stokman, zij 
is ook het eerste aanspreekpunt bij machtsmisbruik, intimidatie, en psychische of fysieke mishandeling. Het kan ook 
zijn dat zij u doorverwijst naar de externe vertrouwenspersoon, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de aard en de ernst 
van de klacht.

Het bestuur heeft (samen met alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband de Liemers) een externe 
vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is Chiene Hulst. Als neutrale partij kijkt zij met ouders en 
school mee. Zij is te bereiken op 06-45434266 of via e-mail chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl.


De vertrouwenspersoon informeert u bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht. Een klacht 
kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs worden 
ingediend. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: 
“de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een 
hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies 
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de 
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
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H O O F D S T U K  6  

Kind



6.1 Aanmelden en inschrijven 
De aanmeldingsprocedure begint al;jd met een vrijblijvend oriënta;e gesprek waarin in ieder geval wordt 
nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoe?. In dit gesprek komen de sterke 
punten van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders 
krijgen in dat gesprek informa;e over de school en de procedure. 
De directeur gee? dan aan dat hij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan 
worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het 
samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informa;e van de voorschoolse voorziening of 
andere relevante informa;e te verstrekken. Deze informa;e is cruciaal en wordt gebruikt om de overgang zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Bij voorkeur wordt de informa;eoverdracht via een “warme” overdracht 
(ouders, kinderopvangorganisa;e en basisschool) gerealiseerd. 
Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school kunnen ouders het kind aanmelden middels een 
inschrijfformulier. Hierna volgt een schri?elijke beves;ging van de inschrijving.  

In de intake, die volgt op de defini;eve inschrijving, maken we afspraken over het komen wennen van de 5 
dagdelen. Daarnaast bespreken we de onderwijs;jden (arrangement) en hoe we er samen zo goed mogelijk 
voor kunnen zorgen dat uw kind een zo preNg mogelijke onderwijs;jd bij ons hee?. Wij gaan ervan uit dat 
kinderen zindelijk zijn zodra ze op school zijn. Wanneer er een medische oorzaak aan ten grondslag ligt is een 
gesprek met de school voorwaardelijk om dit goed te begeleiden.  

Sterrenschool Zevenaar hanteert een aannamebeleid. Hierin is de procedure beschreven voor kinderen die een 
overstap maken vanuit een andere basisschool. 

6.2 Leerlingdossier 
Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerlingdossier aan. Dit dossier bevat gegevens over uw 
kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, 
rapporten, verslagen van gesprekken, plannen enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodigt heeft om goed 
onderwijs aan uw kind te kunnen waarborgen. Van de meeste items uit het leerlingendossier bent u op de hoogte 
door de gesprekken die ouders en school voeren of omdat u ze zelf heeft aangeleverd. Mocht u het dossier willen 
inzien of een kopie willen hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de directie. Treft u 
items aan in het dossier die niet correct zijn en kunt u dat aantonen, dan zal de school die gegevens aanpassen, 
aanvullen of verwijderen.

Derden mogen het leerling dossier of onderdelen daarvan niet inzien zonder de toestemming van de ouders. 
De school zal al;jd om uw toestemming vragen in het geval van een onderzoek of een advies aanvraag. 
Het dossier van uw kind wordt na het verlaten van de school bewaard. De meeste gegevens worden 2 jaar na 
het verlaten van de school verwijderd (bijv. rapporten, verslagen) maar de gegevens voor de bekos;ging blijven 
5 jaar bewaard (bijv. naam, ouders, opleiding). Indien een leerling verwezen wordt naar het speciaal onderwijs 
blijven de onderwijskundige gegevens ten hoogste 5 jaar bewaard. Ouders kunnen het verzoek indienen om 
het leerling dossier al na 3 jaar op te schonen. Namen en adressen van oud-leerlingen blij? de school 5 jaar 
bewaren. Indien u hier bezwaar tegen hee?, kunt u dit melden bij de direc;e. 
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De school maakt gebruik van digitale onderwijsmiddelen en toetsen. Met de leveranciers van deze 
middelen is een convenant gesloten om de privacy van de leerlingen te waarborgen.

Een foto of video-opname van een kind is een persoonsgegeven en daarom is de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens ook daarop van toepassing. Voor plaatsing van de foto’s en filmopnames op de 
website, SocialSchools en andere media heeft u toestemming verleend bij de aanmelding of 
aangegeven dat u dit niet wil. Wij vragen u ieder schooljaar opnieuw uw beeldvoorkeuren middels 
SocialSchools aan te geven.

De school is niet verantwoordelijk voor ouders die foto’s maken bij activiteiten buiten de school, 
zoals een excursie. Ouders moeten zich natuurlijk wel aan de wet houden. Als zij foto’s maken van 
kinderen van school op een openbare plek, bijvoorbeeld in de dierentuin, moeten ze zelf opletten dat 
ze de privacy van de personen op de foto niet schenden als ze de foto’s publiceren op internet.


6.3 Onderwijstijd en arrangementen 
In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Daarnaast moeten scholen (verdeeld over acht 
schooljaren) 7520 lesuren onderwijs bieden. Hoe scholen die uren verdelen bepaalt iedere school 
zelf. Wel moet de school kunnen aantonen dat de kinderen de onderwijstijd maken. Op 
Sterrenschool Zevenaar gaan alle kinderen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 8 ieder schooljaar 
gemiddeld maximaal 970 uur naar school. Dit betekent dat wij de onderwijstijd gelijkmatig verdelen 
over de acht leerjaren. Dat betekent dat elk kind gemiddeld 25,5 uur per week onderwijstijd heeft.

Ouders maken afspraken over de start- en eindtijd van een schoolweek. Dit staat op papier en 
leveren ouders voorafgaand aan de zomervakantie ondertekend aan. Indien ouders dit niet hebben 
aangeleverd zullen zij automatisch een onderwijsweek van 25,5 uur en geen knipkaartdagen, 
toegewezen krijgen. 


Kinderen kunnen meer uren onderwijstijd per week maken, met een maximum van 27,0 uur (starttijd 
08.00, 08.30 of 09.00 uur en eindtijd 14.00, 14.30 of 15.00 uur). Die extra uren worden ‘opgenomen’ 
in de vorm van een knipkaartdag. Alle knipkaartdagen, m.u.v. 2 flexibele knipkaartdagen, worden 
vastgelegd, zodat leerkrachten hun onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen. Hiervoor zijn twee 
momenten gepland: voorafgaand aan de zomervakantie en voorafgaand aan de Kerstvakantie. Een 
onderwijsweek bij Sterrenschool Zevenaar bestaat uit een vier- of vijfdaagse schoolweek. De 
uitzondering hierop zijn de weken waarin een feestdag valt, op dat moment kan een driedaagse 
schoolweek ontstaan.  
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Opnemen van extra uren kan door middel van knipkaartdagen. De knipkaartdagen zijn vastgelegd in 
vier soort knipkaart-arrangementen:

a. Een arrangement waarbij het kind per week 25,5 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen geen knipkaartdagen per schooljaar

b. Een arrangement waarbij het kind per week 26,0 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 4 knipkaartdagen per schooljaar

c. Een arrangement waarbij het kind per week 26,5 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 8 knipkaartdagen per schooljaar

d. Een arrangement waarbij het kind per week 27,0 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 12 knipkaartdagen per schooljaar*


*Leerlingen kunnen maximaal 3 extra vakantieweken opnemen, naast de vastgestelde 
vakantieweken (zie kopje studiedagen, vrije dagen en vakanties). 


De twee flexibele knipkaartdagen kunnen minimaal één week van tevoren worden aangevraagd. De 
directie besluit of de knipkaartdag wordt toegekend. Dit is afhankelijk van activiteiten die deze dag 
plaatsvinden. 


De knipkaartdagen kunnen niet opgenomen worden in de periode dat er Cito toetsen plaatsvinden. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de periode van toetsen vaak al kort is, waardoor de tijd die ervoor 
staat ook echt nodig is om alle toetsen af te nemen, te analyseren en te verwerken in nieuwe 
plannen. De Cito periodes zijn voorafgaand aan het schooljaar vastgelegd in de jaarkalender en 
bekend bij ouders. 


De extra genoten zomerweek dient als volledige week gecompenseerd te worden. Deze keuze 
hebben wij gemaakt omdat wij het niet wenselijk vinden dat een leerling 22 losse knipkaartdagen 
opneemt. In verband met het vier ogen beleid en het verdelen van de kinderen in onder- en 
middenbouw en de bovenbouw, zijn er altijd minimaal twee leerkrachten die de zomerweek 
verzorgen. Ook in de zomerweek krijgt de leerling een individueel programma, aangepast op zijn/
haar situatie (zie kopje flexibele onderwijstijden en knipkaartdagen). Met de ervaring die we hebben 
zien we dat veel kinderen profijt ervaren van het feit dat hun zomervakantie niet 6 maar 4 weken 
duurt. Een spreiding van de vakantieweken door het jaar heen maakt dat de leerlingen minder last 
hebben van de dip die we vaak zien na de zomervakantie van 6 weken. Omdat de zomerweken voor 
iedereen toegankelijk zijn zorgen we ervoor dat de kansengelijkheid gewaarborgd wordt: we kiezen 
ervoor om de eerste en laatste week van de zomervakantie open te zijn, ongeacht het aantal 
leerlingen. 
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6.4 Observatie en toetsen 
We willen de ontwikkeling van ieder kind goed volgen en het onderwijs hierop afstemmen. Daarom is 
het van belang op verschillende manieren gegevens te verzamelen (reflectie). Sterrenschool Zevenaar 
kent de volgende reflecties: 


6.5 Observaties 
Het gericht kijken naar een kind in verschillende situaties levert een schat aan informatie op. Zowel 
de teamleden, intern begeleider, directeur of iemand van buitenaf kan de observatie uitvoeren. In de 
onderbouw wordt gewerkt met het observatie- en registratiesysteem van de methode Schatkist. De 
uitkomsten geven richting aan het handelen en de begeleiding van de leerkracht. 


Beeldcoaching kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. Met beeldcoaching wordt met een korte 
opname een aspect bekeken en geanalyseerd. Deze opname wordt alleen gebruikt voor 
onderwijskundige doeleinden. Het kan veel inzicht geven in de manier waarop de teamleden de 
lessen vorm en inhoud geven, of en hoe het kind contact zoekt/maakt en leert. Op onze school heeft 
Ellen Stokman zich gespecialiseerd in beeldcoaching. 


6.6 Toetsen 
Wij nemen methode gebonden toetsen af (deze horen bij een bepaalde lesmethode). Zo kunnen we 
zien of de kinderen de aangeboden lesstof begrijpen en kunnen toepassen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om ook methode-onafhankelijke toetsen in te zetten. Hiervoor gebruiken wij het Cito-
leerlingvolgsysteem. Daarmee volgen we de ontwikkeling van alle kinderen voor een aantal 
vakgebieden. We kunnen daarmee de individuele resultaten van het kind bekijken en zien of ieder 
kind een groei maakt. Onze opbrengsten worden ook vergeleken met het landelijke gemiddelde. De 
individuele- en groepsoverzichten staan in ons administratiesysteem. We bespreken de resultaten 
intern en stellen vast welke interventies we ondernemen. Sterrenschool Zevenaar hanteert de 
normering A t/m E van Cito. Tijdens de leerreisgesprekken delen we de resultaten met kinderen en 
ouders. 
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6.7 Leerreis en digitaal portfolio 
Als een kind op onze school komt, willen we hen eerst leren kennen. We gebruiken daarom de eerste 
weken om te onderzoeken hoe een kind leert, welke talenten en aandachtsgebieden wij zien en hoe 
hij of zij zich ontwikkelt binnen ons onderwijs. De unieke ontwikkeling van een kind zien wij als een 
leerreis, die wordt vastgelegd in een persoonlijk digitaal portfolio. In leerjaar 1 en 2 krijgen de 
kinderen een fysiek portfolio met werkjes van een periode. 


Wij hebben het jaar in twee periodes ingedeeld voor de leerreis: van augustus tot en met februari en 
van februari tot en met juli. Elk half jaar wordt het digitaal portfolio geëvalueerd door de mentor, 
vakspecialisten en vanaf leerjaar 4 ook door de kinderen zelf. Kinderen stellen zelf het portfolio 
samen met de mentor en de vakspecialisten, in dit portfolio zitten resultaten en beeldmaterialen die 
de ontwikkeling onderbouwen en die zij zelf hebben gekozen.

Aansluitend nodigen wij u uit om in te tekenen voor het leerreis- & digitaal portfoliogesprek. Dit 
gesprek duurt gemiddeld een half uur en u kunt een dag en tijdstip kiezen waarop de mentoren die 
week beschikbaar zijn. Deze gesprekken vinden plaats in juni en februari. Kinderen vanaf leerjaar 4 
mogen daarbij aanschuiven, vanaf leerjaar 5 verwachten wij dat zij altijd aanwezig zijn. Het gaat 
immers om hun leerreis door het leren en hiermee stimuleren wij het mede- eigenaarschap.

Halverwege de leerreis-periodes is er een facultatief spreekuur, u kunt een afspraak maken van 15 
minuten bij de mentor of hij/zij nodigt u uit om een afspraak te komen maken. Deze gesprekken 
vinden plaats in november en april.


6.8 AMN Eindtoets  
Als centrale eindtoets hebben wij gekozen voor de AMN-eindtoets. 
Deze wordt digitaal afgenomen bij de leerlingen uit leerjaar 8. Dit is 
een landelijke toets die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid 
onderzoekt. In onderstaande tabel vindt u de VO-adviezen van de 
afgelopen schooljaren. In leerjaar 7 nemen we de aanslui;ngstoets 
PO-VO af. Meer informa;e is te vinden in ons beleidsplan PO-VO.  
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6.9 Het Voortgezet Onderwijs (VO) 
Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Vanaf leerjaar 7 bespreken wij 
met de kinderen welke mogelijkheden er zijn binnen het VO. Ze vertellen dan ook of zij al weten wat 
ze willen gaan doen na de basisschool, wat dit betekent voor hun werkhouding en planning en of het 
een reëel beeld is in relatie met de ontwikkeling die zij tot nu toe hebben laten zien. 


Sterrenschool Zevenaar geeft een onderbouwd advies over de vervolgopleiding van elk kind. Dit 
advies baseren we op de gemaakte ontwikkeling van de gehele basisschooltijd, maar zeker ook op 
werkhouding en planning en de sociaal-emotionele aspecten. Dit advies bespreken we met de 
leerkrachten van leerjaar 5 t/m 8, intern begeleider en adjunct-directeur en is dan ook een 
schoolbreed advies. Uiteraard nemen we in dit schooladvies de wensen en ideeën van het kind en 
de ouders mee. De resultaten van de centrale eindtoets zal dan ook volgens deze verwachting zijn. 
Ouders zijn zelfverantwoordelijk voor de definitieve aanmelding op de verschillende VO-scholen. Dit 
moet voor 1 maart geregeld zijn. Zodra de keuze gemaakt is horen wij dat graag van u zodat er een 
digitale overdracht van alle leerling gegevens plaats kan vinden. Dit gebeurt via het landelijke 
systeem OSO. Meer informatie is te vinden in ons beleidsplan POVO.


Wij adviseren ouders met kinderen in leerjaar 7 om alvast een kijkje te gaan nemen tijdens de 
informatiebijeenkomsten op verschillende VO-scholen. Zo krijgt uw kind alvast een indruk van de 
verschillende mogelijkheden en werkwijzen. Ook starten wij ieder schooljaar met een 
informatieavond waarin collega’s van het LiemersCollege en het CandeaCollege informatie geven 
over de overstap en vragen beantwoorden. 
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H O O F D S T U K  7  

Zorg



7.1 Zorgplicht  
Zorgplicht Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op 
zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun 4-jarige kind aan bij de school die hun 
voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Als er iets anders 
nodig is dan de school kan bieden, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het 
samenwerkingsverband) een school te vinden die wel dit passend aanbod kan geven. Is het niet haalbaar om de 
leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden 
gedaan. Het samenwerkingsverband de Liemers is verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) 
ondersteuning aan leerlingen. Zie voor meer informatie: www.swvdeliemers.nl   onder het kopje “beleidstukken/
zorgplicht”. 


7.1.1 Schoolondersteuningsprofiel  
Elke school in het samenwerkingsverband De Liemers hee? een overzicht gemaakt waarin wordt beschreven welke 
ondersteuning de school kan aanbieden. Bij de aanmelding van een leerling wordt in overleg met ouders, intern begeleider 
en eventueel externe instan;es en directeur gekeken of een leerling op school geplaatst kan worden. 

7 / Zorg

7.2 Zorg in school  
De school geeft de kernwaarde 
‘Onderwijs op maat’ inhoud door de inzet 
van onderwijs- en clusterplannen. Soms 
hebben kinderen een kortere of langere 
periode extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als 
er leerproblemen zijn, als kinderen een 
ontwikkelingsvoorsprong hebben of als ze 
een sociaal-emotioneel probleem hebben. 
We bieden zorg in de units, maar 
schakelen ook deskundigen in. Als ouder 
wordt u altijd betrokken en geïnformeerd; 
u bent de expert wat betreft uw kind! 




A. Sterrenschool Zevenaar werkt met onderwijsplannen.  In deze plannen staat het aanbod voor de 
plus-, basis- en zorgleerlingen beschreven voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. Dit aanbod wordt aangeboden in de lessen binnen de eigen groep


B. Leerlingen met een andere onderwijsbehoefte, die niet binnen het plus-, basis- of zorgaanbod valt, 
krijgen een clusterplan. In dit plan wordt voor één vakgebied beschreven welke instructie zij binnen 
de in- en uitloop of buiten de klas aangeboden krijgen. Waar het mogelijk is worden leerlingen 
geclusterd op dezelfde onderwijsbehoefte of hulpvraag. Een clusterplan loopt van augustus t/m 
januari en van februari t/m juli. De clusterplannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar 
nodig. Een clusterplan wordt altijd in overleg met de intern begeleider opgesteld. 

B1	 Deze groep leerlingen heeft naast het plusaanbod behoefte aan een extra aanbod. Hierbij valt 
te 


denken aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

B2) Deze groep leerlingen heeft naast het zorgaanbod behoefte aan extra instructie, herhaling 
en begeleiding. Hierbij valt te denken aan leerlingen met een eigen leerlijn op één vakgebied, 
ambulante begeleiding genieten of een achterstand van minimaal 8 DLE hebben. 


C. Leerlingen met een andere onderwijsbehoefte én die een ander onderwijsaanbod nodig hebben dan 
hetgeen wat de groep aangeboden krijg, krijgen een OPP (ontwikkelingsperspectief). 

Een OPP wordt altijd in overleg met de intern begeleider opgesteld. 


7.3 Aanbod in de groep 
We bieden effectieve instructie, begeleiding en feedback tijdens de lestijden van het kind. Dit is ons 
standaard aanbod en vindt dan ook plaats onder begeleiding van de leerkracht. Ieder blok ontvangt u 
de doelen waaraan uw kind werkt.


7.4 Zorg op maat binnen/buiten de unit 
Het kan zijn dat het standaardaanbod binnen de groep niet genoeg is. Bijvoorbeeld bij problemen op 
een bepaald vakgebied of op het gebied van werkhouding. Hiervoor maken we een handelingsplan dat 
aansluit bij de leerreis. Soms verzamelen we hiervoor meer gegevens om het beeld compleet te maken. 
De uitvoering van de “zorg op maat in de unit” vindt plaats onder begeleiding van een teamlid, binnen 
of buiten de unit bijvoorbeeld tijdens de in- of uitloop.
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Indien er meerdere kinderen uit een unit eenzelfde ondersteuning nodig hebben, clusteren wij deze 
kinderen en werken zij met een clusterplan. Zo kunnen zij ook van elkaars vragen en kennis profiteren. 
Het handelings- en clusterplan ligt voor ouders ter inzage. Na een vastgestelde periode evalueren we 
deze plannen. Indien we onvoldoende ontwikkeling zien, kan er deskundigheid van buitenaf wordt 
aangevraagd.


7.5 Plusklas  
Wanneer kinderen meer aankunnen dan de aangeboden reguliere lesstof, wordt ten eerste binnen de 
eigen klas verrijkings- en verdiepingsstof aangeboden. Dit doen we door de reguliere lesstof in te 
dikken (compacten) zodat binnen het lesprogramma van deze leerling tijd en ruimte ontstaat voor 
extra aanbod. Er zijn leerlingen die op één vakgebied verdieping en verrijkingsaanbod krijgen en er 
zijn kinderen waarbij voor meerdere vakken via compacten het aanbod wordt aangepast. Er blijft 
echter een groep leerlingen waarvoor het extra aanbod binnen de eigen groep niet voldoende blijkt. 
Voor deze kinderen bieden we de Plusklas aan, waarbij er vaste begeleidingsmomenten zijn. In deze 
plusgroep wordt o.a. gewerkt met de Pittige Plus Torens: een lesconcept met uitdagende, creatieve 
projecten. Binnen deze projecten wordt volgens het TASC-model gewerkt, met aandacht voor 
oriënteren en onderzoeken, ontwerpen en plannen, testen en uitvoeren, presenteren en evalueren 
van proces en resultaat. Naast het projectmatig werken wordt wekelijks gericht aandacht besteed 
aan de ontwikkelingsgebieden zoals leerstrategieën, denkvaardigheden (Bloom), executieve functies, 
mindset, filosoferen en leren leren. De Plusklas biedt de kinderen ook een moment om met 
gelijkgestemden in contact te komen, met elkaar in gesprek te gaan en op deze wijze ook te leren 
van elkaars bevindingen. De kinderen worden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Voor 
elk type aanbod geldt dat we de kinderen monitoren en samen bekijken welk aanbod aansluit bij 
voor de leerling.


7 / Zorg



7.6 Ambulante Begeleiding 
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen 
door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende 
gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/
spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder 
vooraf hierin gekend. Op school is een folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding.


http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/aanvraag-ambulante-begeleiding.pdf


7.7 Externe zorg 
Deze zorg vindt buiten school plaats. Dit kunnen aanvullende onderzoeken zijn, toetsen of testen en 
adviesgesprekken van externe behandelaars. Ouders hebben hierover intensief contact met de intern 
begeleider en geven toestemming voor deze aanvullende onderzoeken. De vervolgaanpak wordt in 
nauw overleg bepaald met alle betrokkenen. 


7.8 Passend onderwijs  
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de 
ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.

Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in 
het samenwerkingsverband. Ook Sterrenschool Zevenaar valt onder het samenwerkingsverband de 
Liemers. Hierbinnen wordt deskundigheid ontwikkeld en gedeeld en vinden er regelmatig overleggen 
plaats. 

Meer informatie over ons samenwerkingsverband kunt u lezen op http://www.swvdeliemers-po.nl 

Samenwerkingsverband de Liemers 

Mercurion 36 

6903 PZ Zevenaar 

0316 – 341618


7.9 Ondersteuningsteam (OT) 
Enkele kinderen laten ondanks alle hulp en ondersteuning onvoldoende vooruitgang zien in hun 
ontwikkeling. Zij hebben al speciale zorg gehad of er zijn vragen over de opvoeding in de 
thuissituatie die aanleiding geven voor een OT-bespreking. 
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Een ondersteuningsteam bestaat uit de directeur, intern begeleider, mentor, ouders en eventuele 
ingeschakelde externen zoals een lid uit het sociale wijkteam, een maatschappelijk werker, de 
schoolarts of schoolverpleegkundige. Het OT komt een aantal keren per schooljaar op aanvraag bij 
elkaar. Met elkaar bekijken we dan welke zorg, aanvullend onderzoek of ondersteuning er nodig is 
om uw kind te ondersteunen. Dit doen we met elkaar om de specifieke onderwijsbehoefte in kaart te 
brengen en te bespreken of en hoe we dit kunnen organiseren en realiseren. Ouders worden 
uiteraard voor de bespreking van hun kind uitgenodigd. 


7.10 Verwijzing 
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal 
de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de 
Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).


Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de 
betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (school voor speciaal basisonderwijs te 
Zevenaar) een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de 
kerstvakantie en per 1 april. 
Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het speciaal onderwijs. 
 
Voor deze procedure is een informatiefolder beschikbaar.


http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/aanvraag-
toelaatbaarheidsverklaring.pdf
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7.11 Schorsing en verwijdering 
In uiterste gevallen kan het bestuur een kind schorsen of verwijderen. Dit is een laatste middel om de 
veiligheid van kinderen en personeel te waarborgen. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van 
een leerling en/of ouders. Of bij een onherstelbare verstoorde relatie tussen school en leerling en/of 
ouders. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk meegedeeld, na een overleg tussen leerling, ouders 
en directeur. De school heeft de inspanningsverplichting om het kind op een andere school te 
plaatsen. Als dit niet lukt kan er alsnog tot een definitieve verwijdering worden overgegaan. Voor het 
schorsen en verwijderen van een leerling hanteert Sterrenschool Zevenaar een stappenplan dat is 
vastgelegd in het protocol “Schorsing en verwijdering van leerlingen” van Stichting LiemersNovum. 
Hiervoor verwijzen wij u naar de site van onze stichting www.liemersnovum.nl

De directeur brengt altijd de inspecteur en de leerplichtambtenaar van de situatie op de hoogte.


7.12 Jeugdarts en Jeugdgezondheidszorg  
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste 
kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo 
tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de 
ontwikkeling van kinderen (bijvoorbeeld als kinderen niet goed groeien, niet goed horen of sociaal-
emotioneel achterblijven). Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf 
vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, 
jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 
tot 19 jaar. 


Waarvoor kan ik bij de jeugdgezondheidszorg terecht?  
In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 11 jaar wordt en in de 2e klas van het voortgezet onderwijs, krijgt 
uw kind op school een standaard screening door de assistente van de jeugdarts, waar u zelf niet bij 
aanwezig hoeft te zijn. 
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Voorafgaand aan deze screeningen ontvangt u twee vragenlijsten. De screening bestaat uit: 5/6-jarigen: 
lengte, gewicht, oren, ogen, motoriek; 10/11-jarigen: lengte en gewicht; oren en ogen op aanvraag van 
ouders of leerkracht; Naar aanleiding van de uitkomsten van de screening en de door u ingevulde 
vragenlijsten kunnen u en/of uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek en/of vervolgonderzoek door 
een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Jeugdarts en jeugdverpleegkundige houden spreekuren bij uw 
kind op school of op een school in de buurt. Samen met u en uw kind kijkt de JGZ hoe vragen en 
problemen kunnen worden opgelost. Zo kan de JGZ-advies geven, maar ook doorverwijzen naar iemand 
die u verder kan helpen. In het basisonderwijs is dit vervolgonderzoek in het bijzijn van de ouder. 


Spreekuren:  
Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
spreekuren. Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een spreekuur, bijvoorbeeld:

Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een jeugdarts of verpleegkundige; 

• U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind 

heeft vragen; 

• Het consultatiebureau heeft met u afgesproken dat een extra onderzoek zal plaatsvinden;

• Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat u daarover 

bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt;

• Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw huisarts; 


Vaccinaties:  
Ook na de kleuterperiode heeft uw kind nog een aantal vaccinaties nodig om infecties te voorkomen. Als 
uw kind 9 jaar is, krijgt u van de JGZ op uw huisadres een brief met een oproep voor vaccinatie tegen 
difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes worden op 13- 
jarige leeftijd opgeroepen voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.


Informatie en Contact  
• U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de informatielijn; 


tel. 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl. 

• Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en opgroeien 

en over gezondheidsproblemen vinden. 

• Op de website: www.cjgregioarnhem.nl informatie over het regionale cursusaanbod van de JGZ. 

• Op de website www.geweldloosopvoeden.nl voor informatie over geweldloos opvoeden.
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7.13 Meldcode   
Soms zijn er zorgen over een thuissituatie. De school is verplicht om de meldcode huiselijk geweld te 
hanteren, zie www.liemersnovum.nl onder het kopje ‘achtergrondinformatie’, voor de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Wij brengen ouders altijd op de hoogte van onze zorg.


7.14 Externe instanties 
Logopedie op Scholen  
De Liemers Mercurion 36 

6903 PZ Zevenaar 

(0316) 341618 

logopedie@wsnsdeliemers.nl 

www.wsnsdeliemers.nl 


Bureau Jeugdzorg Gelderland  
Arnhemsestraatweg 352

6881 NK Velp 

(026) 3550700 


Inspectie van het onderwijs  
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). 


Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 
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H O O F D S T U K  8  

Rol van ouders



8.1 Samen 
“Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

Ouders zijn voor ons dé gesprekspartners als het gaat om het kind! School, ouders en kind zijn met 
elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind. De samenwerking start 
al tijdens de aanmelding. Bij de inschrijving horen wij graag van u hoe uw kind zich tot nu toe heeft 
ontwikkeld, welke talenten en aandachtsgebieden u heeft ontdekt en ervaren. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden om een bijdrage te leveren bij tal van nevenactiviteiten zowel op groeps-, school- en 
bovenschools niveau. Wij zien veel kansen om u als ouder te betrekken bij het onderwijs en de school. 

Heeft u een talent, hobby of beroep waarover u een workshop of gastles wilt geven? Laat het ons 
weten! 

8.2 Informatie ouders 
Alle ouders hebben recht op informatie over het kind tenzij de rechter dit anders heeft besloten. De 
school geeft altijd inzage in de ontwikkeling van hun eigen kind en is hierin geen partij. Voor alle 
gesprekken geldt dat de school ervan uit gaat dat ouders elkaar correct informeren.


Voor Sterrenschool Zevenaar is het uitgangspunt het welzijn van elk kind, uw kind(eren).  Daarom gaan 
wij er als school vanuit dat indien ouders gescheiden zijn, zij in het belang van hun kind zoveel mogelijk 
samen met de school (blijven) overleggen. Wij dienen het belang van uw kind en willen geen standpunt 
innemen t.a.v. zaken die spelen rondom een scheiding.

Bij een (voorgenomen) scheiding is het belangrijk dat u ons tijdig op de hoogte brengt en dat u ons 
schriftelijk informeert over de afspraken die u hebt gemaakt en die van belang zijn voor uw kind en de 
school. Denkt u daarbij aan zaken zoals: waar het kind gaat of blijft wonen, wie het ouderlijk gezag 
krijgt/krijgen of aan wie wij de informatie gaan verstrekken. Daarvoor is op school een formulier 
aanwezig die u kunt opvragen via de directeur. Pas nadat wij op de hoogte zijn van de afspraken, 
kunnen we hier rekening mee houden. Op school is beleid geschreven t.a.v. de informatieverstrekking 
aan gescheiden ouders. Dit kan u helpen bij het maken van afspraken over de contacten met school. 
Dit beleid kunt opvragen bij de directeur of adjunct-directeur.


Aanmelding van een leerling: in beginsel is de handtekening van één van de ouders voldoende bij 
inschrijving; uw handtekening betekent dan u bevestigt dat u het eens bent over de inschrijving. Indien 
u uw kind aanmeldt op school en u bent gescheiden, gaan wij ervan uit dat u te goeder trouw tekent 
namens beide ouders. 
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Indien wij vernemen dat u het onderling niet eens bent over de aanmelding, kunnen wij niet tot 
inschrijving overgaan totdat we de handtekening van beide ouders belast met het ouderlijk gezag 
hebben ontvangen.   


8.3 Informatieavond start schooljaar 
Sterrenschool Zevenaar organiseert vrij snel na de zomervakantie een informatieavond. Op deze avond 
heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de andere ouders van de unit en de teamleden die 
werken in die unit. Tevens krijgt u veel praktische informatie over het aanbod, afspraken, 
bijzonderheden en unit-specifieke zaken. De 2e helft van deze avond staat dikwijls in het teken van 
workshops of een door de school gekozen thema. Hierdoor krijgt u meer zicht op onze lessen, 
werkwijze of zaken waar het team mee bezig is. Dit jaar zal Groepsgeluk centraal staan.


8.4 Nieuwsbrief 
Om de 14 dagen verschijnt er een nieuwsbrief via Social Schools. In deze nieuwsbrief staat nuttige 
informatie voor m.n. de komende maand. Heeft u tips voor items? Laat het weten! Mocht u geen 
bericht of bijlage ontvangen wilt u dit dan doorgeven aan Femke Riphagen, adjunct-directeur.


8.5 Social Schools 
Social Schools 3.0 is het online communicatieplatform tussen ouders en school op Sterrenschool 
Zevenaar. Dit platform bestaat uit een website en een app. Ouders maken via de site een account aan 
en op de eerste schooldag ontvangt u een koppelcode die u in uw account moet toevoegen. Wij 
adviseren altijd dat beide ouders/verzorgers een eigen account aanmaken. De koppelcode is 
kindgebonden en kunnen beide ouders/verzorgers gebruiken. Na activering ontvangt u alle informatie 
van school via dit platform en kunt u als ouder ook ons berichten sturen of een absentie melden. U kunt 
altijd een afspraak met ons maken. Wij staan u dan zo snel mogelijk te woord. Ons uitgangspunt is dat 
u dezelfde week nog een (eerste) gesprek heeft. Gesprekken met ouders kunnen niet altijd onder 
schooltijd gevoerd worden. 
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Op de website en in de app van Social Schools vindt u in de agenda de jaarplanner van Sterrenschool Zevenaar. Een 
aantal keren per jaar houden wij een spreekavond. Via Social Schools kunt u zich hiervoor inschrijven. In het 
adressenboek binnen het platform vindt u de adresgegevens van leerlingen uit de klas van uw kind. Als ouder 
bepaalt u zelf of u uw deze gegevens wilt delen. Dit kunt u in uw profiel instellen.


8.7 Open ateliers 
Sterrenschool Zevenaar heft tweemaal per jaar open ateliers. Open ateliers zijn lessen die u kunt bijwonen. Wij 
hechten er veel waarde aan om u te laten zien en ervaren hoe wij lesgeven, hoe wij werken in de ateliers en hoe wij 
de betrokkenheid tijdens de instructies en verwerking van kinderen stimuleren. Onze ervaring is dat kinderen het 
geweldig vinden als u een les bijwoont!

 

Per lesactiviteit is er ruimte voor 3 ouders. U kunt via de intekenlijst de verschillende lessen, dagen en tijdstippen 
kiezen! Bent u nieuwsgierig naar een reken-, lees-, muziek-, kanjer-, WO- of schrijfdansles? Schrijf u dan in om te 
komen kijken, u bent echt welkom. 


8.8 Vrijwillige ouderbijdrage 
Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs 
behoren, zoals bijv. Sinterklaas en Kerst. Als oudervereniging willen we de ouders van harte aanbevelen om deze 
vrijwillige ouderbijdrage te voldoen! Belangrijk: Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We 
sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we 
niet, maar dat willen we ook niet!


De OV vraagt alle ouders het bedrag van € 50,- per leerling over te maken op rekening NL87 RBRB 0777 9922 05 
t.n.v. oudervereniging Sterrenschool Zevenaar, o.v.v. ouderbijdrage voor- en achternaam kind. Let op dit is een ander 
rekeningnummer dan de broodmaaltijdbijdrage.

U kunt kiezen voor: 

• 1 x € 50,- voor 15-10-2021 of

• 2 x € 25,- voor 15-10-2021 en 15-04-2022.


8.9 Stichting Leergeld  
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen. Ook schoolkosten 
zoals kamp of excursie zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. Wanneer deze gezinnen niet in aanmerking 
komen voor bijzondere bijstand of een andere (gemeentelijke) voorziening, kunnen zij, mits aan de criteria wordt 
voldaan, rekenen op de steun van Stichting Leergeld de Liemers. 
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De kosten worden in dat geval gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld de 
Liemers vergoed. Stichting Leergeld behandelt de aanvraag in alle vertrouwelijkheid. Stichting Leergeld 
richt zich op ouder(s)/verzorger(s) van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, met een 
laag inkomen en woonachtig in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en 
Montferland. 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: 

Stichting Leergeld de Liemers telefoon 0316- 764000.


8.10 Oudervereniging (OV) 
Sterrenschool Zevenaar heeft een oudervereniging (OV). Ouders uit de OV zijn betrokken bij het 
organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en feesten. Ze helpen mee om de festiviteiten zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kijken zij of er extra gelden te genereren zijn voor de 
school/kinderen zoals een sponsoractie of activiteit als Jantje Beton.

Het mailadres van de OV is OV@sterrenschoolzevenaar.nl 


8.11 Medezeggenschapsraad (MR) 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), dit is bij wet geregeld. De grootte van de MR is 
afhankelijk van de omvang van de school. Sterrenschool Zevenaar heeft ook een MR. Zij komen op 
vaste tijden bijeen en leveren een actieve bijdrage aan onderwijsontwikkelingen en beleidsmatige 
keuzes die de school maakt. 

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

• Koen Kock

• Mathieu de Winkel

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

• Bram Putman

• Stacey Schlaghecke 

Het mailadres van de MR is MR@sterrenschoolzevenaar.nl


8.12 Activiteiten 
Avondvierdaagse 
Jaarlijks doen wij als basisschool mee aan de avondvierdaagse, waaraan alle kinderen mogen 
deelnemen. Ons doel is om samen zo plezierig en gezond mogelijk een leuke prestatie neer te zetten. 
De ouder-vereniging organiseert dit evenement vanuit school. 
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Dinnershow leerjaar 8  
De leerlingen van leerjaar 8 sluiten hun schoolcarrière af met een dinnershow waarbij zij de sterren 
van de avond zijn. De kinderen verzorgen zelf de invulling van de avond d.m.v. stukjes, dansjes en 
presentaties. Op deze feestelijke avond zijn natuurlijk ook de ouders uitgenodigd.  

 

Koningsspelen  
De Koningsspelen is een jaarlijks terugkerend evenement op Sterrenschool Zevenaar. De datum is 
afhankelijk van de landelijk georganiseerde Koningsspelen. Dit is een sportief Oranjefeest voor alle 
basisschoolleerlingen in Nederland. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan 
door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt, dit om de boodschap mee te geven dat goed ontbijten 
en actief bewegen heel belangrijk zijn voor de gezondheid. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan met 
basisschoolleerlingen uit heel Zevenaar naar sportpark Hengelder, waar ze het tegen elkaar opnemen 
tijdens diverse spelen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven op school om deel te nemen aan tal 
van sportieve activiteiten.


Luizenpluizen 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Als er luizen worden geconstateerd, 
volgt er een bericht naar de betreffende ouder(s) en een nacontrole om te kijken of alle luizen weg zijn. 
Sterrenschool Zevenaar heeft een luizenprotocol. Wilt u meehelpen als luizen-pluis-ouder? Laat het ons 
weten; met meer ouders is het pluizen zo gedaan. Meldt u aan via de ouderhulplijst. 

Schoolfotograaf 
Ieder schooljaar komt onze schoolfotograaf, Evelien van fotostudio LifeTime, van alle kinderen 
individuele foto’s, groepsfoto’s en broertje/zusjes foto's maken. Kijk op de kalender voor de datum van 
dit schooljaar!


Schoolkamp 
Sterrenschool Zevenaar gaat eens per 2 jaar met de leerjaren 7 & 8 op kam. In deze 3 dagen en 2 
nachten bieden we een prachtig programma, waarin aandacht is voor cultuur, creativiteit, 
samenwerking, sport en ontspanning. Ouders en kinderen ontvangen specifieke informatie wat 
betreft het programma, begeleiding, reisbenodigdheden en betaling. Heimwee of medicatie? Alles is 
bespreekbaar en op te lossen.


In schooljaar 2021-2022 zal het kamp aan het eind van het schooljaar plaatsvinden, waardoor er een 
afscheidskamp ontstaat. Om deze reden hebben we besloten alleen leerjaar 8 op kamp te laten 
gaan.  
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Sinterklaas 
Op de verjaardag van Sinterklaas bezoekt de goedheiligman ook onze school. Vooral met de kinderen 
van de onderbouw wordt hier ruim van tevoren naar toegeleefd. Na een ludiek ontvangst met gezang 
buiten, gaan de kinderen naar hun eigen klas waar de Sint hen nog apart komt bezoeken. Vanaf groep 5 
worden er in de klas loodjes getrokken en een surprise met gedicht voor elkaar gemaakt. 


8.13 Schooltijden 
Flexibele onderwijstijden 
Ouders maken afspraken over de start- en eindtijd van een schoolweek. Dit staat op papier en 
leveren ouders voorafgaand aan de zomervakantie ondertekend aan. Indien ouders dit niet hebben 
aangeleverd zullen zij automatisch een onderwijsweek van 25,5 uur en geen knipkaartdagen 
toegewezen krijgen. 


Kinderen kunnen meer uren onderwijstijd per week maken, met een maximum van 27,0 uur (starttijd 
08.00, 08.30 of 09.00 uur en eindtijd 14.00, 14.30 of 15.00 uur). Die extra uren worden ‘opgenomen’ 
in de vorm van een knipkaartdag. Alle knipkaartdagen, m.u.v. 2 flexibele knipkaartdagen, worden 
vastgelegd, zodat leerkrachten hun onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen. Een onderwijsweek 
bij Sterrenschool Zevenaar bestaat uit een vier- of vijfdaagse schoolweek. De uitzondering hierop zijn 
de weken waarin een feestdag valt of waarin een tweedaagse is gepland, op dat moment kan er een 
driedaagse schoolweek ontstaan.  


Opnemen van extra uren kan door middel van knipkaartdagen. De knipkaartdagen zijn vastgelegd in 
vier soort knipkaartarrangementen:

a. Een arrangement waarbij het kind per week 25,5 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen geen knipkaartdagen per schooljaar

b. Een arrangement waarbij het kind per week 26,0 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 4 knipkaartdagen per schooljaar

c. Een arrangement waarbij het kind per week 26,5 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 8 knipkaartdagen per schooljaar

d. Een arrangement waarbij het kind per week 27,0 uur onderwijstijd heeft.

Daarbij horen 12 knipkaartdagen per schooljaar*


*Leerlingen kunnen maximaal 3 extra vakantieweken opnemen, naast de vastgestelde 
vakantieweken (zie kopje studiedagen, vrije dagen en vakanties). 


De twee flexibele knipkaartdagen kunnen minimaal één week van tevoren worden aangevraagd. De 
directie besluit of de knipkaartdag wordt toegekend. Dit is afhankelijk van activiteiten die deze dag 
plaatsvinden.  
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De knipkaartdagen kunnen niet opgenomen worden in de periode dat er Cito-toetsen plaatsvinden. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de periode van toetsen vaak al kort is, waardoor de tijd die ervoor 
staat ook echt nodig is om alle toetsen af te nemen, te analyseren en te verwerken in nieuwe 
plannen. De Cito periodes zijn voorafgaand aan het schooljaar vastgelegd in de jaarkalender en 
bekend bij ouders. 


De extra genoten zomerweek dient als volledige week gecompenseerd te worden. Deze keuze 
hebben wij gemaakt omdat wij het niet wenselijk vinden dat een leerling 5 losse knipkaartdagen 
opneemt. In verband met het vier ogen beleid en het verdelen van de kinderen in onder- en 
middenbouw en de bovenbouw, zijn er altijd minimaal twee leerkrachten die de zomerweek 
verzorgen. Ook in de zomerweek krijgt de leerling een individueel programma, aangepast op zijn/
haar situatie (zie kopje flexibele onderwijstijden en knipkaartdagen). Omdat de zomerweken voor 
iedereen toegankelijk zijn zorgen we ervoor dat de kansengelijkheid gewaarborgd wordt: we kiezen 
ervoor om de eerste en laatste week van de zomervakantie open te zijn, ongeacht het aantal 
leerlingen. 

8.14 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 
Schoolvakantie 2021-2022


Herfstvakantie	 	 	 23 oktober t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 	 	 	 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie	 	 26 februari t/m 6 maart 2022

Goede vrijdag	 	 	 vrijdag 15 april 2022

2e Paasdag	 	 	 maandag 18 april 2022

Meivakantie incl. Koningsdag	 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaart + vrije vrijdag	 	 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

2e Pinksterdag	 	 	 maandag 6 juni 2022

Zomervakantie	 	 	 23 juli t/m 4 september 2022
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8.15 Ziekmeldingen & (tand-)artsenbezoek 
Wilt u ziekmeldingen via de app van Social Schools doorgeven zodat wij weten waarom uw kind er niet 
is? Indien u uw kind eerder komt ophalen of later komt brengen kunt u dit vooraf doorgeven aan de 
mentor.


8.16 Verlofaanvragen 
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo 
kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra 
vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s).

Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de directie of 
wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De 
schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de 
Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. Kijk voor meer informatie op 
www.rblmidden-gelre.nl.
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H O O F D S T U K  9  

Huisregels
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9.1 Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Op onze school hebben meerdere leerkrachten een BHV-diploma. Om dit diploma te behouden, gaan 
zij elk jaar opnieuw op herhalingscursus. De werkgroep BHV houdt op school elk jaar 
ontruimingsoefeningen. Op school zijn de volgende zaken aanwezig: EHBO-dozen, blusmateriaal en 
branddekens.


9.2 Collectieve ongevallenverzekering  
Het schoolbestuur heeft voor leerkrachten en de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf in de 
schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens 
het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur voor het vertrek van huis en 
1 uur na het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, 
in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreizen, schoolkamp en excursies in 
schoolverband. U wordt verzocht bij schade als gevolg van een ongeval waarvoor deze verzekering 
geldt, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de directie van de school.


9.3 Gevonden voorwerpen 
Voor elke vakantie worden alle gevonden voorwerpen tentoongesteld aan de kinderen. Alles wat 
overblijft gaat daarna naar een goed doel.


9.4 Medicatie op school  
Scholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven 
medicijnen toe te dienen. Uitgangspunt van het beleid op school is dat er geen medicijnen worden 
verstrekt aan leerlingen.  


Maar wat al uw kind op school ziek wordt? 
Uitgangspunt is dat leerkrachten geen medicijnen (dus ook geen drogisterij medicijnen) mogen 
verstrekken en dat een kind die ziek is geworden, naar huis moet kunnen. Wij zullen dan ook contact 
met u opnemen en verwachten dat u uw kind komt ophalen of iets regelt.
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Maar wat bij medicijnen op verzoek van een arts? 
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of 
medicijnen voor ADHD. 

Het verstrekken van deze middelen is een medische handeling. Personeelsleden mogen geen medische 
handelingen verrichten. In uitzonderlijke gevallen wordt er een medicatieprotocol opgesteld die 1 jaar 
geldig is. Ouders blijven zelf altijd eindverantwoordelijk voor de medicatie.

Indien uw kind medicijnen slikt tijdens schooltijd of er sprake is van levensbedreigende situatie bij 
bijvoorbeeld een notenallergie of bijensteken treedt u dan in overleg met de school. In overleg met u 
wordt naar een oplossing gezocht. Iedere leerkracht wordt geacht te helpen naar beste weten en 
kunnen, zoals elke burger. Neem altijd contact op met de directie bij medicijngebruik van uw kind.


9.5 Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons mogen tijdens de lestijden niet aanstaan tenzij er een activiteit is waarbij de inzet 
handig is en er goedkeuring van de leerkracht is. In de groepen 5 t/m 8 hangt er een telefoontas in de 
klas waar de kinderen het mobieltje in kunnen doen tijdens de lesdag. 


9.6 Speelgoed  
Er mag geen gewelddadig speelgoed meegenomen worden naar school. Ander speelgoed dat in 
overleg met de leerkracht door kinderen wordt meegebracht, is op eigen risico.


9.7 Sponsoring  
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die worden verstrekt aan de school en 
waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. Het gaat om tegenprestaties die binnen en buiten de 
school plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de school; zonder tegenprestatie is er sprake 
van een donatie. Sponsoring is alleen bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van onze school. 
Scholen mogen niet in een afhankelijke positie terechtkomen. Een sponsor mag niet de inhoud van 
het onderwijs beïnvloeden. Voor wat betreft de sponsoring handelen wij conform de afspraken die in 
het beleid zijn opgenomen.




Notities



Sterrenschool Zevenaar 
Guido Gezellestraat 42 
6901 KZ Zevenaar 
Tel. (0316) 84 89 13

Waar ieder kind 
straalt!


