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Jaargids 2018-2019
In deze jaargids van De Sterrenwachter vindt u de praktische informatie voor schooljaar 2018-2019.
Meer informatie over de inhoud en het beleid van het onderwijs op De Sterrenwachter is te lezen in
de schoolgids. De schoolgids en jaargids zijn te vinden op onze website www.desterrenwachter.nl en
liggen ter inzage bij de directie. Op de website vindt u ook de agenda met activiteiten en andere
belangrijke data op school. Met uw digiduif-account kunt u de jaarplanning ook inzien op uw mobiele
telefoon, tablet en pc. Heeft u een vraag, kom gerust even bij ons langs.
Hartelijke groet,
Team De Sterrenwachter
Groepen- en taakverdeling
Groep 1/2:
Ma-di-wo-do: juf Caroline; vr: juf Michelle
Groep 3/4:
Ma-di: juf Johanna; wo-do-vr: juf Sylvia Brouwer
Groep 5:
Ma-di-vr: juf Karin; wo-do: juf Michelle
Groep 6/7:
Ma-di-wo: juf Els; do-vr: juf Natascha
Groep 7/8:
Ma-di-wo-do-vr: juf Sylvia Hofstee
Onderwijsassistente:
Onderwijsassistente VISIO:
Administratie:
IB-er:
Conciërge:
Gymdocent:
HVO: Juf Coby:
Bibliotheek in school:
Directeur:

Juf Kelly: ma-di-wo-do-vr
Juf Allet: ma-di-do (ochtenden), groep 3
Juf Edith: di-ochtend
Juf Lotte: ma-vr
Meester Paul: ma-di-wo-do-vr
Juf Joyce: ma
do-middag
Juf Rosan: di-middag
Juf Kim: ma-di-do-vr

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Groep 1 t/m 8: ’s morgens van 08.30 tot 12.00 uur
’s middags van 13.15 tot 15.15 uur
Woensdag:
Groep 1 t/m 8: ’s morgens 08.30 tot 12.15 uur
‘s middags vrij
De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. Alle leerlingen mogen dan naar binnen.
De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de ingang aan de Schoenmakerstraat.
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de ingang aan de Stempelmakerstraat.
Ziekte en afwezigheid
Als uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is om op school te komen, dan horen wij
dat graag telefonisch voor schooltijd. Wanneer wij niets horen, nemen wij contact met u op.
Studiedagen, vakanties en afwijkende rooster schooljaar 2018-2019
Studiedagen 2018-2019
Dinsdag 9 oktober 2018 (zie ook vakanties en vrije dagen, deze dag volgt op Alkmaars Ontzet)
Vrijdag 16 november 2018
Vrijdag 21 december 2018 (zie ook vakanties en vrije dagen, deze dag sluit aan op de kerstvakantie)
Maandag 4 februari 2019 en dinsdag 5 februari 2019
Donderdag 14 februari 2019 en vrijdag 15 februari 2019 (zie ook vakanties en vrije dagen, deze
dagen sluiten aan op de voorjaarsvakantie)
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Maandag 15 april 2019
Vrijdag 19 april 2019: Goede vrijdag (zie ook vakanties en vrije dagen, deze dag sluit aan op de
meivakantie)
Vrijdag 31 mei 2019 (dag na Hemelvaart)
Dinsdag 11 juni 2019 (dag na Pinksteren)
Maandag 24 juni 2019
Vrijdag 28 juni 2019
Vakanties/vrije dagen 2018-2019
Maandag 8 oktober 2018:
22 oktober-26 oktober 2018:
24 december 2018- 4 januari 2019:
18 februari-22 februari 2019:
22 april-3 mei 2019:
30 mei 2019:
10 juni 2019:
15 juli-23 augustus 2019:

Alkmaars Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Afwijkend rooster 2018-2019
12-7-2019
alle leerlingen vrij om 12.00 uur i.v.m. zomervakantie. Let op: deze vrije
middag is onder voorbehoud. Het is een zogenaamde calamiteitenmiddag. Mocht de school ergens
in het schooljaar onverhoopt dichtmoeten (bijvoorbeeld bij waterschade o.i.d.), dan zullen de
leerlingen deze middag wel naar school moeten om de uren te compenseren. Pas 3 weken van
tevoren wordt de vrije middag definitief.
Verlof
U wordt verzocht alle afspraken voor uw kind (voor dokter, tandarts, gemeente of ambassade) buiten
de lesuren te maken.
Voor verlof gelden strikte regels. Deze regels worden gemaakt door de overheid en zijn voor alle
scholen hetzelfde. Onder bepaalde voorwaarden mag de schooldirectie verlof verlenen. De regels
staan achterop het verlofformulier en in onze schoolgids. U kunt het verlofformulier en de richtlijnen
voor verlof vinden op onze website bij schoolvakanties onder de tab ouders.
Gymnastiekrooster
Groepen 1 en 2
De kinderen van de groepen 1/2 hebben geen vast rooster. Zij gymmen in het speellokaal en hebben
geen speciale gymkleding nodig.
Groepen 3 t/m 8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op maandag en donderdag in onze gymzaal. Op
maandag wordt de gymlessen door de vakdocent verzorgd, op donderdag geven de
groepsleerkrachten de gymlessen.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is erg belangrijk om op school tal van evenementen te kunnen laten
plaatsvinden. Denkt u bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest of een sportief of cultureel
evenement. Tijdens de algemene ouderavond en jaarvergadering in september wordt de hoogte van
de bijdrage vastgesteld. Ook de bijdrage voor het schoolreisje en het kamp wordt dan besproken.
Schoolreisje en schoolkamp
De groepen 1 t/m 7 gaan dit schooljaar op schoolreisje. Groep 8 gaat op schoolkamp.
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Het schoolreisje en schoolkamp kunnen alleen plaatsvinden wanneer ervoor betaald is.
DigiDUIF
Wij versturen alle informatie naar de ouders/verzorgers digitaal per digiDUIF. U ontvangt daarmee alle
berichten van school per email. Als uw zoon/dochter bij ons op school start, ontvangt u uw account. U
dient deze account zelf te activeren.
U kunt ook berichten ontvangen en de jaarplanning inzien op uw mobiele telefoon of tablet met de
(gratis) digiDUIF-app.
Brede school
Onze school is een brede school. Dit betekent dat de school een netwerk is van onderwijs en andere
voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport etc. Het doel hierbij
is de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede
dagindeling te bieden en optimaal en multifunctioneel gebruik te maken van het schoolgebouw. Het is
mogelijk na schooltijd diverse brede schoolactiviteiten te volgen zoals: knutselen, schaak-, muziek-,
theater-, sport- of kooklessen. Al deze activiteiten worden door professionele docenten verzorgd en
aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd. Zodra het programma hiervoor bekend is, wordt dit in
onze nieuwsbrief vermeld. Kinderen kunnen zich dan via een inschrijfformulier opgeven. De
sportlessen worden gratis aangeboden.
U kunt uw kind aanmelden voor de brede schoolactiviteiten op de website www.stadskidsalkmaar.nl.
SportX
Op maandag zijn er extra sportlessen voor de groepen 3 t/m 8. De vakdocent gymnastiek informeert
de kinderen over de activiteiten en de data. U kunt uw kind inschrijven voor de SportX-lessen op de
website www.stadskidsalkmaar.nl.
TSO door Kiddies
De tussenschoolse opvang wordt voor onze school bij en door Kiddies verzorgd. Kiddies is bereikbaar
via een inpandige deur vanuit de school. De jongste kinderen hoeven dus niet naar buiten om naar de
TSO te gaan. De oudere kinderen eten een broodje en genieten de pauze bij Kiddies aan de
Schoenmakerstraat (overzijde van de school).
Overblijf in een ontspannen gezellige en niet-schoolse sfeer bij Kiddies. Even tijd voor
ontspanning. Bij slecht weer kunnen de kinderen spelen in twee ruim ingedeelde vrije-tijdgroepsruimtes, gevuld met bijvoorbeeld lego, Kapla, Knex, en een poppenhoek. Bij mooi
weer spelen de kinderen buiten op het plein.
Vaste, gediplomeerde en ervaren pedagogisch medewerkers op de groep.
Professionele afhandeling van de financiële administratie, door middel van automatische
incasso.
Vaste afname in dagen, maar ook op 10 strippenkaart en los. Kiddies is flexibel en denkt
graag met je mee.
Kosteloos ruilen van dagen.
Af- en aanmelden tot 1 uur voor de overblijf kan op de aanmeldlijst bij de klassendeur van
uw kind(eren), via email: info@kiddies.nl of per telefoon: 072-562 49 61.
Inschrijven
Inschrijven voor de TSO kan op twee manieren:
1. Op basis van een contract met vaste dagen;
Jouw voordeel: een lagere prijs en vaste maandlasten.
Uitgangpunt zijn vaste dagen gedurende 40 weken (incidenteel ruilen is geen probleem). De jaarprijs
(40 keer TSO) wordt verdeeld over 12 maanden, elke maand ontvangt je eenzelfde factuur en heb je
een gegarandeerd plekje, aanmelden per keer is dus niet nodig.
2.
Op basis van een strippenkaart;
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Je koopt een blanco strippenkaart, goed voor 10 keer TSO. vooraf geef je (indien bekend) de TSO
data door, we kunnen hem ook blanco in onze administratie bewaren en tekenen de ad hoc opvang
af, we geven dan een seintje als de kaart bijna vol is.
Op school zijn inschrijfformulieren beschikbaar.
Wat kost het:
Op dit moment wordt de prijs van de TSO opnieuw vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Kiddies.
Alle betalingen bij Kiddies gaan door middel van automatische incasso.
Voor contracten wordt er een doorlopende machtiging tot incasso afgegeven.
Per strippenkaart kan er gekozen worden voor eenmalig (alleen voor die strippenkaart) of doorlopend
(ook voor volgende strippenkaarten).
Vragen?
Zijn er onduidelijkheden, vragen of wil je een keer komen kijken? Neem dan contact met ons op via
info@kiddies.nl of tel: 072-5624961 of loop een keer bij ons binnen.
Buitenschoolse opvang bij Kiddies
Kiddies biedt voor en na schooltijd opvang voor kinderen van De Sterrenwachter.
Je kan bij Kiddies kiezen uit de volgende pakketten:
VSO van 7 uur tot 08.30 en
NSO van 15.15 tot 18.30 uur.
De NSO is te combineren met vakantieopvang. Kies je voor een pakket inclusief vakantieopvang? Dan
vangen wij alle schoolvrijedagen, mits deze op een opvang dag valt, van De Sterrenwachter zonder
bijbetaling op.
Zijn er vragen over de pakketten of onze diensten? Stuur ons dan een mail met je vraag, want bij
Kiddies denken we graag met je mee: info@kiddies.nl
Kiddies Buitenschool werkt met een vast team van gediplomeerde en ervaren pedagogisch
medewerkers. De kinderen worden lopend uit de school opgehaald. Kiddies Stempelmakerstraat en
Schoenmakerstraat hebben een aangrenzend speelplein. De groepen zijn gezellig ingericht met een
groot aanbod aan uitdagend speelgoed. Er worden op verschillende dagen wisselende activiteiten
aangeboden. In de vakanties wordt een thematisch programma gedraaid met bijvoorbeeld koken,
knutselen, uitstapjes en sport & spel. Kijk voor meer informatie op www.kiddies.nl. of op onze
facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/Kiddiesalkmaar
Peuteropvang ’t Rakkertje

Om peuters van 2 tot 4 jaar met elkaar te kunnen laten spelen, is er een peuteropvang gehuisvest in
onze basisschool onder de naam ’t Rakkertje. Peuteropvang het Rakkertje werkt spelenderwijs aan de
ontwikkeling van kinderen, zij doen dit o.a. door het aanbieden van verschillende thema’s en
activiteiten. Het Rakkertje en de basisschool werken nauw met elkaar samen. Voor informatie over
bijvoorbeeld inschrijving, organisatie en de kosten kunt u bellen met: Stichting Kinderopvang Alkmaar:
072- 5147147. U kunt ook kijken op de website: www.skoa.nl
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Luizencontrole
Na iedere vakantie op woensdag worden alle kinderen door een groep ouders gecontroleerd op
hoofdluis. Wanneer er bij een kind hoofdluis is geconstateerd, worden zijn/haar ouders geïnformeerd
en verzocht om behandeling tegen hoofdluis te starten.
Fietsen
Op het schoolplein loopt iedereen vóór, tijdens en na schooltijd met de fiets aan de hand. Wij willen u
adviseren u om uw kind zoveel mogelijk lopend naar school te laten gaan. De ruimte in de
fietsenrekken is beperkt. De school kan geen verantwoording nemen voor beschadigingen en/of
vernielingen van fietsen.
Speelgoed en mobiele telefoons
Als kinderen speelgoed mee naar school nemen, kan dat afleiden of het kan stuk gaan. Speelgoed
mag meegenomen worden in overleg (passend bij een thema of als een kind jarig is). Het meenemen
van geld naar school raden wij af. Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen tijdens schooluren
is niet toegestaan. We adviseren u om de mobiele telefoon thuis te laten. Indien kinderen naar huis
moeten bellen, kunnen zij gebruik maken van de schooltelefoon. Mobiele telefoons kunnen aan het
begin van de lesdag worden ingeleverd bij de leerkracht en bewaard in een lade. iPods e.d. zijn net
als de mobiel tijdens de schooluren niet geoorloofde en kwetsbare zaken. De school is niet
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
Centrale Eindtoetsing
Na het doorlopen van de basisschool, gaan leerlingen naar verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs. Voor een goede keuze van het voortgezet onderwijs stelt de basisschool in groep 8 voor
iedere leerling een advies op. In dit schooladvies is opgenomen welk type vervolgonderwijs het beste
bij uw kind past. Dit schooladvies wordt opgesteld op basis van wat uw kind in zijn/haar
schoolloopbaan op de basisschool heeft laten zien (motivatie, werkhouding en leerprestaties) en deze
wordt vóór 1 maart gegeven. Het schooladvies is het advies waar het voortgezet onderwijs de
toelating op baseert.
Na het schooladvies volgt de centrale eindtoets. De centrale eindtoets geeft een tweede,
onafhankelijk advies. Als uw kind de centrale eindtoets beter maakt dan de school op basis van het
schooladvies verwacht, dan wordt het advies heroverwogen, in overleg met u en uw kind. Het is
mogelijk dat het advies dan wordt aangepast. Als uw kind de eindtoets slechter maakt dan verwacht,
wordt het schooladvies niet aangepast. Het is voor het voortgezet onderwijs niet toegestaan om op
basis van de score op de eindtoets uw kind wel of niet toe te laten.
Gedurende het schooljaar zult u worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken omtrent de
advisering en toetsing van uw kind in groep 8.
Resultaten
De inspectie vraagt ieder jaar de gegevens van de CITO-M rekenen en begrijpend lezen van groep 8
om de uitstroom te beoordelen.
Begrijpend lezen groep 8:
Schooljaar
Resultaat
2012-2013
gem. VS 60.1

Inspectienorm
gem. VS 55

2013-2014

gem. VS 58.2

gem. VS 55

2014-2015

gem. VS 60.8

gem. VS 56

2015-2016

gem. VS 51,5

gem. VS 55

2016-2017

gem. VS 52.9

gem. VS 55
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2017-2018

gem. VS 57.1

Gem. VS 55

Rekenen en wiskunde groep 8:
Schooljaar
Resultaat
2012-2013
gem. VS 119.6

Inspectienorm
gem. VS 110

2013-2014

gem. VS 114.6

gem. VS 110

2014-2015

gem. VS 112.3

gem. VS 112

2015-2016

gem VS 107.9

gem. VS 110

2016-2017

gem. VS 106.8

gem. VS 110

2017-2018

gem. VS 112.1

gem. VS 110

VS = vaardigheidsscore
De gemiddelde vaardigheidsscores van begrijpend lezen en rekenen liggen voor het eerst na twee jaar
weer boven de inspectienorm.
IEP eindtoets
Dit schooljaar is voor de tweede keer de landelijke eindtoets afgenomen. Alle scholen die vallen onder
het bestuur van Ronduit hebben gekozen voor de IEP eindtoets.
De maximale score op deze toets is 100. Onze school heeft een gemiddelde score van 84.4*. Dit is
ruim boven het landelijk gemiddelde. We hebben we voor 10 leerlingen het advies kunnen bijstellen
naar boven. Dit hebben we uiteraard in overleg met de ouders gedaan.
De resultaten van de IEP hebben tweede jaar op rij onder het landelijk gemiddeld gelegen. Dit jaar
zijn de scores ruim boven het landelijk gemiddelde, passend bij het aantal gewichtenleerlingen (3%,
de score moet dan minimaal 79.6 zijn).
Deze goede ontwikkeling is te danken aan een intensief en goed onderbouwd plan van aanpak,
gericht op het verhogen van de opbrengsten van M8 en de IEP.
* Dit is het gemiddelde van alle leerlingen samen. De score van één leerling mag er omwille van een
eigen leerlijn en daarbij behorend aangepast ontwikkelingsperspectief uit worden gehaald. Dan komt
de score op een gemiddelde van 85.9.
Opbrengsten overige leerjaren
Voor de analyses van alle opbrengsten verwijzen wij naar de opbrengstendocumenten van de middenen eindtoetsen.
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