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Voorwoord 
Voor u ligt de jaarkalender van de Sterrenwachter. In deze kalender vindt u praktische informatie en 
de planning voor het schooljaar 2020-2021. De jaarkalender bevat vooral praktische informatie, meer 
informatie over onze school kunt u lezen in onze schoolgids. De schoolgids wordt jaarlijks 
geactualiseerd en kunt u vinden op onze website: www.desterrenwachter.nl 
 
Wij wensen u en de leerlingen een fijn schooljaar! 
 

1. Vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

Vakanties 
      

Herfstvakantie ma 12.10.20 t/m vr 16.10.20 

Kerstvakantie ma 21.12.20 t/m vr 01.01.21 

Voorjaarsvakantie ma 22.02.21 t/m vr 26.02.21 

Pasen ma 05.04.21    

Meivakantie ma 26.04.21 t/m vrij 07.05.21  

Hemelvaart  do 13.05.21         t/m   vr  14.05.21 

Pinksteren ma 24.05.21 

Zomervakantie ma 12.07.21 t/m vr 20.08.21 

 
Studie- en vrijedagen 
Woe 07-10-2020 t/m  vrij 09-10-2020 
Ma 16-11-2020         
Woe 03-02-2021 

Ma 01-03-2021 

Di 06-04-2021 

Vrij   18-06-2021 

Calamiteitendag 
Vrij  09-07-2021   
Calamiteitendag houdt in: alle kinderen zijn vrij, tenzij er gedurende het jaar een dag geen 
lesgegeven kon worden vanwege een calamiteit. 

 
2. Schooltijden 

Dag Groep 1 t/m groep 8 

 
Maandag 
 

 
08.30 – 14.00 uur 

 
Dinsdag 
 

 
08.30 – 14.00 uur 

 
Woensdag 
 

 
08.30 – 14.00 uur 

 
Donderdag 
 

 
08.30 – 14.00 uur 



 
Vrijdag 
 

 
08.30 – 14.00 uur 

 
Vijf minuten voor schooltijd mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij deur om de 
kinderen welkom te heten. Bij de deur van het lokaal ligt of hangt een agenda, waarin u afspraken 
van uw zoon/ dochter kunt schrijven. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts etc.  
Van welke ingang maakt mijn kind gebruik? 
Groepen 1 t/m 5   : de ingang van de onderbouw 
Groepen 6 t/m 8   : de ingang van de bovenbouw 
 
De kinderen hebben een pauze van 15 minuten tussen 10.00 en 10.30 uur.  
De lunchpauze is tussen 12.00 en 13.00 uur: de kinderen eten hun lunch en spelen 15 minuten buiten 
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kiddies en minimaal één teamlid. 
Wat neemt mijn kind mee naar school? 
* Kleine ochtendpauze: 
   Drinken en een klein hapje voor in de kleine pauze. Op dinsdag en donderdag is het water en     
   fruitdag. Meerdere dagen mag natuurlijk ook, wij promoten gezonde voeding; meer fruit in de  
   kleine pauze en het drinken van water. 
* Voor de lunch: 
  - een theedoek: deze wordt als placemat gebruikt. 
  - drinken in de vorm van een beker, een pakje, een waterbidon. 
  - een broodtrommel met boterhammen, een wrap, een salade, …… 
    Wat zit er niet in de broodtrommel? Iets lekkers zoals een koekje, of een reep na de boterham. 
    Om 14 uur zijn we klaar en dan is het tijd om thuis iets lekkers te eten. 
    Voor gezonde lunch ideeën kunt u kijken op https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool 
 
 

3. Formatie schooljaar 2020/ 2021 
Groepsindeling 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Madelon Madelon Sylvia  Sylvia Sylvia 

Groep 3/4/5 Michelle Michelle Michelle Michelle Mayke 

Groep 6/7 Sylvia Sylvia Sylvia Sylvia Sylvia 

Groep 8 Paul*  Paul* Paul* Paul* Paul* 

Directeur Mayke Mayke  Mayke  

Intern begeleider   Madelon Madelon  

Onderwijsassistent   Kelly Kelly Kelly 

Onderwijsassistent  Marjan Marjan Marjan Marjan Marjan 

Conciërge Paul Paul Paul Paul Paul 

Administratie  Edith    

Gym    Rob  

Plusklas: de 
Komeet 

    Leon 

Consulent bieb     Marcia 

HVO gr. 7 en 8  Coby    

Creatieve vorming Denise     

* Meester Paul zal vanaf de start van het schooljaar de vervanging doen van juf Els i.v.m. haar 

zwangerschapsverlof. 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool


 
Taken en functies in het team  
De directie 
Voor vragen over de Sterrenwachter kunt u terecht bij de directeur. 
 
Intern begeleider 
Zij biedt groepsleerkrachten ondersteuning bij het werken met leerlingen, verzorgt de administratie 
van het leerlingvolgsysteem, doet individueel onderzoek en onderhoudt de contacten met het 
samenwerkingsverband, speciaal (basis)onderwijs en de zorginstellingen. 
 
Vakleerkracht gym 
De vakleerkracht gym geeft 1 gymles per week aan de groepen 1 t/m 8.   
Hij verzorgt tevens buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en spel. 
 
Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent biedt ondersteuning in groepen waar dat noodzakelijk is. Ook worden er 
onderwijsassistenten ingezet op zorgarrangementen. 
 
Conciërge 
De conciërge heeft de zorg voor het onderhoud van het gebouw en het omliggende terrein. 
Tevens verzorgt hij administratieve- en huishoudelijke taken. 
 
Administratief medewerkster 
Voor enkele uren per week wordt de directie ondersteund door een administratief medewerkster. 
Zij verzorgt de leerling-administratie en de boekhouding. 
 
Contactpersoon 
De Sterrenwachter kent een contactpersoon, die door leerlingen en ouders 
benaderd kan worden als er sprake zou zijn van een conflict, pesten, vermoedelijke 
mishandeling, ongewenste intimiteiten, e.d. U kunt hiervoor terecht bij de intern begeleider 
Madelon van der Leest. 
 

4. Absentie en verlof 
Absentie 
Indien uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is de lessen bij te wonen, verzoeken 
wij u dit voor schooltijd telefonisch aan ons door te geven. Dit voorkomt dat er tijdens schooltijd 
navraag gedaan moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw kind. 
Daarnaast vinden wij het voor de rust in de school erg belangrijk om op tijd te kunnen beginnen. Wij 
willen u dringend vragen om er voor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. Om 8.25 uur gaat 
de bel en kunnen de kinderen naar binnen. 
 
Verlof  
Aanvraagformulieren zijn bij de directie te verkrijgen. Een verlofaanvraag dient ruim van te voren 
ingediend te worden. Vakantieverlof kan alleen verleend worden als de aanvraag voorzien is van een 
werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat u niet in een schoolvakantie op vakantie kunt gaan.  
 

5. Sterrennieuws (nieuwsbrief) 
Elke 2 weken ontvangt u een algemene nieuwsbrief van de school via Social Schools. Daarnaast 
ontvangt u regelmatig een Social Schools van de leerkracht met informatie over de groep van uw 
zoon/ dochter m.b.t. activiteiten, huiswerk etc. 
 



6.Verjaardagen 
Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind op school gevierd. Trakteren hoort daar ook bij. Onze 
voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. 
Naast het vieren en trakteren in de klas, mag uw kind de klassen langs. Samen met een klasgenootje 
zal uw kind met een kaart langs de leerkrachten gaan.  
 

7. Mobieltjes/ Speelgoed 
Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon, Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de 
groep. In verband met privacy en misbruik levert dit soms vervelende situaties op. I-pods, mp3-
spelers, game-boys etc. zijn ook niet toegestaan. Het zijn spullen die snel kapot kunnen gaan, 
gestolen kunnen worden of storend werkt in de groep. Deze spullen dienen de kinderen af te geven 
bij de leerkracht. De spullen worden bewaard door de leerkracht. Bij het naar huis gaan, krijgen de 
kinderen de spullen weer mee. 
Ook speelgoed mee naar school nemen is niet wenselijk, behalve tijdens een speelgoedmiddag of 
spelletjesmiddag. De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 
 

8. Klachtenregeling 
Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan dit het 
beste gemeld worden bij de groepsleerkracht van de leerling. Als de leerkracht en de ouder(s) er in 
overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de betreffende ouder(s), de leerkracht en 
de directie. Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt, kan men zich via de directeur van de 
school wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
De bestuurscommissie Stichting Ronduit heeft zich aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen 
en heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. De klachtenregeling staat uitgebreid 
beschreven in de schoolgids. 

 
9. Hoofdluis 
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Hiermee wordt 
voorkomen dat de kinderen ermee in aanraking komen. Mocht uw kind hoofdluis hebben, meldt u dit 
dan op school. Dan stellen wij de ouders van de betreffende groep op de hoogte. 
 

10. Website 
Op de website van de school www.desterrenwachter.nl kunt u alle informatie terugvinden zoals de 
schoolgids, de nieuwsbrieven, de kalender, praktische informatie, foto’s en stukjes vanuit de 
groepen. 
 

11. Speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 
 
Visie en Missie 
Het afgelopen schooljaar hebben we onze ID onder de loep genomen. Waar staat de Sterrenwachter 
voor en hoe bereiden wij de kinderen nog beter voor op de toekomst? We zijn gestart met het 
herijken van onze kernwaarden. Deze zijn: Veiligheid, Kwaliteit, Plezier, Respect en Vertrouwen.  
Schooljaar 2020-2021 werken wij verder aan onze ID. Nu de kernwaarden zijn vastgesteld gaan we 
kijken hoe wij en u als ouder deze kernwaarden terugzien in het onderwijs. Hieruit vloeien de visie en 
de missie voort. 
Belangrijke pijlers van de school zijn DaVinci en de Vreedzame school. 
 
Vreedzame school 

http://www.desterrenwachter.nl/


Samen maken wij er een fijne school van, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Optimaal 
ontwikkelen kan alleen in een veilige omgeving, waar niet ieder kind gelijk is, maar wel gelijkwaardig.  
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen, bijvoorbeeld door de inzet van mediatoren. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen. 
 
DaVinci 
DaVinci heeft als doel: kinderen die vol verwondering en betrokkenheid aan het werk zijn! 
DaVinci is een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8. Het werken met thema’s, zorgt ervoor dat  de 
wereldoriënterende vakken in samenhang wordt aangeboden. De thema’s werken vanuit 
nieuwsgierigheid en verwondering. 
In iedere groep zien wij betrokken leerlingen, die zichtbaar leren. Op maandag is juf Denise op de 
Sterrenwachter. Samen met de leerkracht geeft zij invulling aan de creatieve vorming binnen het 
thema. De lessen worden gegeven in het DaVinci atelier. Tijdens deze lessen geven wij een creatieve 
verdieping aan het thema.  
 
Kind centraal 
Bij alle beslissingen die wij nemen staan de kinderen centraal. Wij bieden een rijke leeromgeving en 
een doorgaande ontwikkellijn op didactisch en pedagogisch gebied, zodat de kinderen leren het zelf 
te doen. 
We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun ontwikkeling. We willen niet praten 
over de kinderen, maar praten met de kinderen. Bijvoorbeeld door het voeren van kind gesprekken, 
maar ook kind-oudergesprekken. 
 
Snappet 
We gaan werken met Snappet, maar wat is Snappet? 
Snappet zelf zegt hierover: “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich 
optimaal te ontwikkelen.” In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een 
werkboek of schrift doen. Wij doen dit via speciale tablets en Chromebooks van Snappet. In Snappet 
staan duizenden opdrachten. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, 
alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerlingen klaar 
zijn met de standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het plusje krijgen leerlingen 
opdrachten op hun eigen niveau. Ze krijgen steeds een set van 10 opdrachten, na die set wordt 
opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10 nieuwe opdrachten die aansluiten bij 
het niveau van de leerling. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Een leerling kan 
bijvoorbeeld bij rekenen heel goed zijn in tafels, maar niet goed in geld rekenen. Hij of zij zal dan in 
“het plusje” moeilijke opdrachten krijgen bij de tafels, maar makkelijke opdrachten bij het geld 
rekenen. 
Snappet vervangt zeker niet de leerkracht, want de leerkracht blijft de instructie geven. Snappet 
zorgt er wel voor dat een leerkracht direct na instructie kan zien wie nog extra instructie nodig heeft 
en wie niet. Daarnaast past Snappet zich aan, aan het niveau van de leerling, hierdoor werken 
kinderen op hun eigen niveau. 
Voor groep 3 is binnen Snappet het rekenen beschikbaar. Voor groep 4 t/m 8 is beschikbaar: 
rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen, automatiseren en woordenschat. Voor 
groep 5 t/m 8 komt daar nog studievaardigheden bij en voor groep 6 t/m 8 is er ook het vak 
burgerschap 
Wilt u meer weten over Snappet, kijk dan dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=auXyAXq_O-Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=auXyAXq_O-Y


Peuterinloopochtend 
Elke eerste vrijdag van de maand organiseren wij een peuterinloopochtend. Tussen 9.00 en 10.00 uur 
mogen geïnteresseerde peuters meespelen met de kinderen van groep 1/2.  
Op deze manier kunnen geïnteresseerde ouders en kinderen laagdrempelig kennismaken met de 
Sterrenwachter. 
 
 

 
 
 


