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1. KINDCENTRUM STERREBOS
ADRESGEGEVENS

Verdistraat 79
5343 VC Oss
0412-631368 www.sterrebos-oss.nl
Twitter: @BSSterrebos
In Kindcentrum Sterrebos zitten de volgende gebruikers:
* Basisschool Sterrebos
* Peuterspeelzaal Het Sterrekind (Avem)
* Buitenschoolse opvang De Bosvlinder (Avem)
* Logopedie (Groepspraktijk Logopedie Oss)
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn Basisschool Sterrebos en
OBS de Telescoop gefuseerd tot kindcentrum Sterrebos.
Een katholieke school is samengegaan met een openbare school,
daarom heeft de school met ingang van deze datum als identiteit
algemeen bijzonder gekregen. Dat betekent dat het neutraal
onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van
alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
Op kindcentrum Sterrebos is ieder kind welkom, ongeacht geslacht,
geaardheid, sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Samen met kinderen en hun ouders/verzorgers leggen wij de basis.
Dit doen wij vanuit onze kernwaarden.
Op Kindcentrum Sterrebos werken we vanuit onze kernwaarden
RUST, NIEUWSGIERIG, VERTROUWEN EN PLEZIER. Deze
kernwaarden zijn herkenbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Ze zijn zichtbaar in ons dagelijks handelen, voor elk kind, elke groep,
iedere dag.

OP ONZE SCHOOL IS IEDER KIND EEN STER.
We werken vanuit RUST, er is een duidelijke schoolbrede structuur.
Dit is onze basis.
We zijn NIEUWSGIERIG, er is ruimte voor zelfontplooiing,
ontdekkend en ervarend leren.
We hebben VERTROUWEN in elkaar en onszelf. We zijn een
school waar kinderen zich veilig voelen, dit is essentieel voor ons
onderwijs.
We hebben PLEZIER op school, leren is leuk. Dat is zichtbaar in
activiteiten, lessen en hoe wij met elkaar omgaan.
Onze school is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich
veilig en geaccepteerd voelen. Wij vinden dat je veilig voelen op
school de belangrijkste voorwaarde is om te kunnen leren. Voor ons
betekent veiligheid vooral je geaccepteerd voelen. Veel aandacht
besteden we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
We leren hen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar
om te gaan en samen te werken.

UITGANGSPUNTEN ZIJN ONZE 8 GEDRAGSVERWACHTINGEN
* Ik voel me fijn, want ik mag mezelf zijn.
* Openheid en eerlijkheid is waar wij voor gaan.
Samen kunnen we alles aan.
* Ik wil graag veel leren, dus zal ik alles proberen.
* Het is belangrijk dat je met elkaar praat, zodat je weet
hoe het met de ander gaat.
* Bij ons is er maar één die praat, zodat het luisteren
beter gaat.
* Ik gedraag me rustig in het gebouw, omdat ik rekening
houd met jou.
* Uitlachen doet pijn, lachen is fijn.
* Ik hoor erbij, net als jij.
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2. SAMENSTELLING TEAM
E-MAIL

GROEP 1-2A
GROEP 1-2B
GROEP 1-2C

GROEP 1-2D
GROEP 3A
GROEP 3-B
GROEP 4a
GROEP 4-5b
GROEP 5-6a
GROEP 6b
GROEP 7
GROEP7b
GROEP 8
TAALKLAS

Mary

maryvandeutekom@saamscholen.nl

Susanne

susannevanderlinden@saamscholen.nl

Manuelle

manuellelagarde@saamscholen.nl

Willeke

willekedebresser@saamscholen.nl

Maxime

maximevankempen@saamscholen.nl

Hetty

hettylamers@saamscholen.nl

Maria

mariaderks@saamscholen.nl

Danielle

daniellevantilburg@saamscholen.nl

Robin

robindrijver@saamscholen.nl

Petra

petraorme@saamscholen.nl

Augustina

augustinadelbao@saamscholen.nl

Amber

ambermulders@saamscholen.nl

Anne

annevanrosmalen@saamscholen.nl

Janneke

jannekedejong@saamscholen.nl

Luc

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Alice
alicemegens@saamscholen.nl

- VVE taalklas
- ondersteuning groep 1-2

Petra
petrastrijbosch@saamscholen.nl

Ondersteuning groep 3-4

Jacqueline van de Graaf

Ondersteuning groep 5-6

Saskia
saskiagerits@saamscholen.nl

Ondersteuning groep 7-8

Lonneke
lonnekesmits@saamscholen.nl

Franka
frankavanhoogstraten@saamscholen.nl
Ad van der Venne
advandervenne@saamscholen.nl

Taalklas
Vaste vervanging (NPO gelden)

KERNTEAM

Nadja Sikkers
nadjasikkers@saamscholen.nl

IB onderbouw

Maaike Wijntjes
maaikewijntjes@saamscholen.nl

IB bovenbouw

Inge van Mook- Klein Douwel
ingekleindouwel@saamscholen.nl

Directeur

lucpinckaers@saamscholen.nl

INTERN VERTROUWNSPERSOON

Janneke

jannekedejong@saamscholen.nl

Christel van Doorn (en gedragsspecialist)

christelvandoorn@saamscholen.nl

Koen

koenvangog@saamscholen.nl

Lindsay

lindsayhilgerdenaar@saamscholen.nl

Danielle van Tilburg

daniellevantilburg@saamscholen.nl

Wanda

wandabassa@saamscholen.nl

Willeke de Bresser

willekedebresser@saamscholen.nl

Frank

frankvanzadelhoff@saamscholen.nl

Iteke

itekevandertoolen@saamscholen.nl

Hannie

hannieuijtdewilligen@saamscholen.nl

Muziek : Vera Schippers

bereikbaar via Christel van Doorn

Charlotte

charlottebijzet@saamscholen.nl

Beeldende Vorming : Femke Otjens

femkeotjens@saamscholen.nl

VAKLEERKRACHTEN
Sport : Pieter Hoekstra

pieter@sport-expertise-centrum.nl
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE
SCHOOLTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

-

14.45 uur
14.45 uur
12.30 uur
14.45 uur
12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de zoemer, de kinderen gaan zelfstandig naar
binnen. We maken een uitzondering voor kinderen die net gestart
zijn op onze school, daarvan mogen de ouders de eerste 4 weken
hun kind mee naar binnen brengen. Heeft u in de ochtend een
vraag of korte mededeling dan kunt u dat aangeven bij de collega’s
die voor schooltijd surveilleren. Aan het eind van de lesdag bent u
van harte welkom om een gesprek aan te gaan met de leerkracht of
even in de klas te kijken.

CONTINUROOSTER

Op onze school werken we met een continurooster. Op maandag,
dinsdag, en donderdag blijven de kinderen tussen de middag op
school. Tussen de middag eten de leerlingen met de leerkracht in de
klas.

FRUIT EN LUNCH

Voorafgaand aan de kleine pauze eten de kinderen fruit en drinken
ze water. Hiervoor neemt ieder kind een bidon mee. We zien graag
een gezonde ‘koude’ lunch dat wil zeggen brood of crackers,
groente en/ of fruit. We vragen alle kinderen om herbruikbare
lunchmaterialen (denk aan een beker of een broodtrommel) mee te
nemen in verband met het afval. Lege drinkpakjes geven we altijd
mee naar huis. Zuivelproducten bewaren we op school in de
koelkast.
Tussen de middag hebben leerlingen een half uur pauze.
Medewerkers en vrijwilligers (ouders) surveilleren tijdens deze
pauze.

ZIEKTE

Wanneer uw kind ziek is, willen wij dat graag weten. Wilt u uw kind
vóór schooltijd afmelden via SchouderCom.

HOOFDLUIS

Zo af en toe komt er hoofluis op school voor. Na iedere vakantie
wordt ieder kind gecontroleerd door hulpouders. Vinden we
hoofdluis dan informeren we hierover. Via Schoudercom ontvangt u
een bericht dat er hoofdluis is gevonden en het verzoek uw kind
thuis extra te controleren.

VERLOF AANVRAGEN

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van
school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering
op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt
dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n
uitzondering houden. De regels en uitzonderingen staan op de
achterkant van het verlofformulier vermeld. Let erop dat
schoolvakanties vanwege vakantiespreiding elk jaar op een ander
tijdstip beginnen. Vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de
zomervakantie is niet mogelijk. Verzoeken voor verlof moeten altijd
schriftelijk worden ingediend. De directeur zal ook altijd het verlof
schriftelijk toestaan of weigeren. Een uitgebreide verlofregelgeving is
bij de directeur te verkrijgen.
Het verlofformulier is op school af te halen bij de conciërge en
administratie, maar is ook te downloaden via de website www.
sterrebos-oss.nl of te vinden op SchouderCom bij documenten.

VERZUIMREGISTRATIE

De school houdt een verzuimregistratie bij.
Wanneer het verzuim gemeld is en er een geldige reden is, dan is
dat verzuim geoorloofd. Wanneer er geen geldige reden is of er is
geen toestemming gevraagd of verleend, dan wordt het verzuim als
ongeoorloofd geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente. Deze zal dan contact opnemen met de ouders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal
Bureau voor Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten (RBO LBNO)
telefoon (0412) 62 90 70 op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur
of per e-mail info@rblbno.nl.

FEESTEN EN VIERINGEN

Door het jaar heen zijn er verschillende feesten en vieringen op
school. Hieronder het overzicht en op welke wijze Kindcentrum
Sterrebos hier aandacht aan besteed.

* VERJAARDAGEN

Natuurlijk is het vieren van een verjaardag een groot feest. En daar
hoort een traktatie bij. Wilt u zorgen voor een gezonde traktatie, dus
liever geen snoep of chips. Bij de kleuters mogen ouders hierbij
aanwezig zijn.

* WERELDGODSDIENSTEN

Aan de vijf wereldgodsdiensten Hindoeïsme, Boeddhisme,
Jodendom, Islam en Christendom wordt in een IPC-project
aandacht besteed. De bedoeling is dat alle kinderen de
belangrijkste kenmerken en waarden van de geloven kennen.
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE
* CARNAVAL

Op school wordt op de laatste dag vóór de voorjaarsvakantie
carnaval gevierd. Alle kinderen mogen verkleed op school komen, er
wordt gefeest en gehost. Ieder schooljaar kiezen we een prins en
prinses Carnaval.

* PASEN

Tijdens Pasen is er een paasactiviteit. In de groep wordt in
een les uitgelegd wat de betekenis van Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren is.

* KONINGSDAG

Op 27 april is het in Nederland Koningsdag. Deze dag vieren wij ook
op school.

* 4 EN 5 MEI

De betekenis van dodenherdenking en Bevrijdingsdag wordt in een
les aan kinderen uitgelegd.

* SUIKERFEEST EN OFFERFEEST

Aan het Suikerfeest en het Offerfeest besteden we in iedere klas
aandacht.

* SINTERKLAAS

Op of rond 5 december komt de Sint bij ons op school op bezoek.
De Sint gaat langs de groepen. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8
krijgen geld van de school en zorgen zelf voor een cadeau. Hoe in
deze groepen het Sinterklaasfeest wordt gevierd spreekt de
leerkracht met de kinderen af.

* KERST

Ieder jaar besteden we in iedere groep aandacht aan de
betekenis van het kerstfeest. ’s Avonds is er een kerstdiner in
alle groepen.

* VADER- & MOEDERDAG

In alle groepen knutselen we voor vader- en moederdag.

* DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

Op 20 november is het de dag van de rechten van het Kind. In alle
groepen wordt daar op deze dag aandacht aan besteed.

* HALLOWEEN

Op speciaal verzoek van de Kinderraad besteden we in de
Sterrenkijkersshow aandacht aan Halloween.

GEEN DIEREN OP SCHOOL

In verband met allergische reacties van kinderen mogen er
geen dieren in de school en op de speelplaats komen.
Uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, worden alleen
gemaakt na overleg met de leerkracht.

VERVOER NAAR EXCURSIES

Naast het lesprogramma op school maken we ook altijd
uitstapjes met de leerlingen. Het is belangrijk voor de ouders
die hieraan meewerken om te beschikken over een inzittenden
verzekering. De kinderen zijn wel door de school verzekerd middels
een Schoolongevallenverzekering maar voor bijvoorbeeld schade
aan de auto kan de school nooit aansprakelijk gesteld worden.
Kinderen moeten tijdens een excursie altijd een gordel dragen.
Voor het vervoeren van kinderen gelden de volgende regels:
* Kinderen kleiner dan 1.35 m: goedgekeurd kinderzitje verplicht
in combinatie met een autogordel.
* Kinderen groter dan 1.35 m en volwassenen: autogordel en zo
nodig ook een goedgekeurd kinderzitje gebruiken.
Onder kinderen verstaan we iedereen onder de 18 jaar. Bij
incidenteel vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 km), zoals
vervoer naar excursies, mogen kinderen vanaf 3 jaar volstaan met
alleen het gebruik van de autogordel. Dit geldt niet voor eigen
kinderen van de chauffeur.

GEVONDEN VOORWERPEN

Bij de conciërge worden alle gevonden voorwerpen verzameld. Zet
naam (en adres) in jassen, laarzen en gymkleding, dan is het
makkelijker om de eigenaar terug te vinden.

VERZEKERING

Scholen zijn centraal vanuit SAAM* verzekerd. De verzekering omvat
enkele belangrijke zaken zoals:
* Schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is, er moet
dan sprake zijn van verwijtbaar gedrag van directie, leraar of
overblijfouder.
* Kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen
van en naar school en onder schooltijd, bijvoorbeeld bij excursies
of schoolreisjes.
* Ouders die in opdracht van de school reizen zijn ook verzekerd
tegen schade/ongevallen.
* Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen, leraren en
ouders verzekerd, hiervoor wordt dan een aparte reisverzekering
afgesloten.

Kinderen nemen tegenwoordig steeds meer dure spullen mee van
huis naar school. Denk daarbij aan een mobiele telefoon. Indien hier
schade aan is ontstaan (waarbij het niet duidelijk is waardoor of
door wie) is de school hier niet aansprakelijk voor, hiervoor kunt u
zelf een verzekering afsluiten.
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SOCIAL MEDIABELEID

* NASCHOOLSE OPVANG

VERKEER: BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL- BVL

* VAKANTIEOPVANG

In het beleid voor foto’s en social media staan afspraken over het
verspreiden en plaatsen van foto’s van kinderen op internet. Ouders
geven toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website en
Social Media. Het foto- en social mediabeleid staat op de website en
is op te vragen bij de directie.
Wij vinden het belangrijk dat een kind van jongs af aan een veilig
verkeersgedrag aanleert. Om die reden is verkeer een onderdeel van
ons lesprogramma.
De school wordt ondersteund door de commissie BVL, zij helpen ons
structureel en op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie
te geven. Sinds 2006 hebben wij het BVL-vignet. Onze BVL-adviseur
bezoekt en adviseert onze school met regelmaat om zo de kwaliteit
van het BVL-vignet te waarborgen.
Er is een werkgroep verkeer, met daarin ouders en teamleden. De
werkgroep organiseert verschillende verkeersactiviteiten op school
om leerlingen en ouders bewust te maken van verkeersveilig
gedrag.
De leerlingen uit groep 7 krijgen een theoretisch en praktisch
verkeersexamen en de leerlingen uit groep 8 krijgen voorlichting
over de dode hoek bij een vrachtwagen. De leerlingen uit groep 8
kunnen opgeleid worden tot brigadier. Zij zorgen ervoor, samen met
een ouder, dat kinderen en ouders ’s middags veilig kunnen
oversteken. Meer informatie over BVL vindt u op www.bvlbrabant.nl

AVEM-KINDEROPVANG: BSO DE BOSVLINDER.

De buitenschoolse opvang (bso) wordt verzorgd door AVEMkinderopvang. Zij hebben een eigen ruimte in ons gebouw.

* VOORSCHOOLSE OPVANG

De voorschoolse opvang is van 7.30-8.30 uur. Kinderen worden
door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.

Op maandag, dinsdag en donderdag is de buitenschoolse opvang,
na schooltijd in ons gebouw. Op woensdag en vrijdag werkt BSO de
Bosvlinder samen met een BSO in de buurt. Van beide locaties werkt
er een pedagogisch medewerker op die groep, zodat er voor alle
kinderen een bekend gezicht is.
In schoolvakanties biedt AVEM op meerdere locaties
vakantieactiviteiten aan.
Kijk voor meer informatie op www.avem-kinderopvang.nl. U kunt
contact opnemen met planning & plaatsing 0412 - 405031 of
bellen naar het algemene nummer van AVEM op 0412 - 405030.

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school, dan nodigen wij u uit
voor een oriëntatiebezoek. Wij geven u antwoord op eventuele
vragen, laten u onze school zien en bespreken de onderwijsvisie en
een aantal praktische zaken met u. Kiest u voor onze school, dan:
* Ontvangen wij van u het ingevulde aanmeldformulier, u kunt dit
afgeven of opsturen.
* Uiterlijk 6 weken voordat uw kind start ontvangt u van ons
informatie over de groep, leerkracht en de oefenmomenten (in
principe 2 dagdelen op vaste momenten).
* Start uw kind direct na de zomervakantie, dan wordt u
uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voor de
zomervakantie. Uw kind maakt dan alvast kennis met
klasgenoten en de nieuwe leerkracht(en).
* Start uw kind in de loop van het nieuwe schooljaar dan wordt u
uitgenodigd voor de informatieavond van de groep aan het
begin van het nieuwe schooljaar.
* De leerkracht brengt u in contact met de klassenouder.
* Na een aantal weken vindt er een intakegesprek plaats met
leerkracht en ouders
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Zij mogen wel naar

school en komen dan in groep 1. Uw kind wordt leerplichtig vanaf
de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin
uw kind 5 jaar is geworden. Vanaf die dag valt uw kind onder de
leerplichtwet.

4. SPORT & SPEL
GYM

Alle groepen hebben op maandag, dinsdag of donderdag les van
een vakdocent gym. Dit is een medewerker van het SEC (Sport
Expertise Centrum). Daarnaast verzorgt de leerkracht nog een
spelles in de week. Kinderen uit groep 1/2 hebben alleen
gymschoenen nodig, zij gebruiken geen gymkleding. De
gymschoenen blijven het hele jaar op school. Zet daarom de naam
van uw kind in de schoenen. Voor de gymlessen voor groep 3 t/m 8
is prettig zittende sportkleding nodig.
Sportschoenen dienen binnenschoenen te zijn, zonder
zwarte zool. We stellen het erg op prijs als u als ouder erop wilt
toezien dat uw kind de gymspullen iedere gymles bij zich heeft.
Het actuele gymrooster voor schooljaar 2021-2022 is te vinden op
onze website bij downloads.

SPORTDAG EN KONINGSSPELEN

Jaarlijks organiseren wij een sportdag in samenwerking met SEC.
Op de kalender vindt u deze datum. Ook de datum van de
Koningsspelen is hier te vinden.

BUITEN SPELEN

Spelen en bewegen vinden we belangrijk. De groepen 3 t/m 8
spelen ’s ochtends een kwartier buiten. Tussen de middag
(maandag, dinsdag en donderdag) spelen de groepen 3 t/m 8 een
half uur buiten. Daarnaast spelen de kleuters ’s ochtends en
’s middags extra buiten. Als kinderen buiten spelen zijn er altijd
personeelsleden die surveilleren.
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ATELIER 3

5. DE ROL VAN DE OUDER OP ONZE SCHOOL
Op onze school hechten we een grote waarde aan een goede
relatie met ouders. Wij zijn van mening dat wij als school, samen
met ouders, verantwoordelijk zijn voor een goede opvoeding en
ontwikkeling van elk kind. Het is belangrijk om samen op één lijn
te zitten.Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand.
In de schoolouderovereenkomst staat wat u van ons als school en
wat wij van u als ouders verwachten. Deze krijgt u bij het
aanmeldformulier of is te downloaden van onze website.

INLOOPOCHTENDEN

Een aantal keer per schooljaar staan er inloopmomenten gepland. U
heeft dan de kans om mee te kijken in de klas van uw zoon of
dochter. Na afloop van deze inloop kunt u met het kernteam en/of
teamleden napraten in de teamkamer.

KLASSENOUDER

Elke leerkracht vraagt aan de ouders van zijn/haar groep wie er
klassenouders willen worden. De taken van de klassenouders zijn:

* Vraagbaak voor nieuwe ouders / “ouders voor ouders”

De leerkracht brengt nieuwe ouders in contact met de klassenouder(s). U kunt bij de klassenouder terecht als u vragen heeft over
het reilen en zeilen op school.

* Organiseert vervoer bij uitstapjes

Per groep zullen er in een schooljaar een aantal uitstapjes
plaatsvinden waarvoor vervoer en/of begeleiding nodig is. Als er een
uitstapje gepland staat, benadert de klassenouder ouders voor
vervoer en begeleiding.

* De klassenouder coördineert de verjaardag
van de leerkracht.

De klassenouder zorgt voor een zelfgemaakt knutselcadeau van de
groep (materialen als papier en dergelijke zijn op school
verkrijgbaar).
Op de dag dat de verjaardag van de leerkracht gevierd wordt versiert
de klassenouder de klas. Vaak worden de verjaardagen van de
leerkrachten op een vastgestelde dag samen met de parallelgroep
gevierd.

HULPOUDERS

Zonder ouders geen school. Hulp van ouders is voor ons enorm
belangrijk. Bij verschillende activiteiten kunnen wij uw hulp goed
gebruiken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle
ouders per mail de vraag zich in te schrijven voor de ouderhulplijst.
Ouders van kinderen die gaandeweg het schooljaar starten krijgen,
via de administratie, de mogelijkheid om zich hiervoor in te
schrijven.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van
het team en van de ouders. De MR heeft een plaats binnen de
organisatie van de school. Dit is geregeld in de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR voert overleg over het
beleid van de school. Op elke school worden belangrijke
beslissingen genomen. Dit gebeurt altijd in overleg met de MR.
Ook kan de MR zelf standpunten bespreekbaar maken.
Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u een vergadering
bijwonen neem dan contact op met de voorzitter van de MR.
De vergaderdata staan in de Sterrebossnippers. Kijk voor de leden
van de MR op onze website.
Het e-mailadres van de MR: mr.bssterrebos@saamscholen.nl

DE OUDERRAAD

De Ouderraad (OR) houdt zich voornamelijk bezig met het
organiseren van evenementen en activiteiten. De ouderraad kan
gevraagd of ongevraagd advies geven aan MR of MT over zaken die
de kinderen/ouders aangaan.
Er wordt gemiddeld 7 keer per schooljaar vergaderd, deze
vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag een keer een
vergadering bij willen wonen zijn van harte welkom. De namen en
functies van de leden van de ouderraad staan vermeld op onze
website.
Het mailadres van de OR: or.bssterrebos@saamscholen.nl

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
SAAM*

Met tien leden vertegenwoordigt de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) alle 26 medezeggenschapsraden
van de SAAM* scholen. Vijf vertegenwoordigers van het personeel
en vijf ouders die zijn gekozen. Alle bovenschoolse
aangelegenheden, vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen,
worden door de GMR behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of
instemming verleend.
De GMR hecht veel waarde aan het optimaal faciliteren van het
primaire proces, waarbij het kind en de professional centraal staan.
Overleg met de achterban is essentieel: alle leden van de GMR zijn
verbonden met de scholen. Vergaderingen zijn openbaar en de
GMR is transparant naar alle belanghebbenden. Samen met de
Collega van Bestuur en de Raad van Toezicht zet de GMR zich in voor
een nog betere toekomst voor het onderwijs in Bernheze, Boekel,
Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.
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5. DE ROL VAN DE OUDER OP ONZE SCHOOL
ACTIVITEITENBIJDRAGE

Met ingang van het schooljaar 2020–2021 heeft SAAM de vrijwillige
ouderbijdrage geschrapt. Dit betekent dat ouders bij SAAM* scholen
niets meer hoeven te betalen. In de praktijk verandert er niets op de
scholen. Wat voorheen de ouderbijdrage was wordt nu door SAAM*
ter beschikking gesteld aan onze school. De school kan samen met
de ouderraad naar eigen inzicht buitenschoolse activiteiten
organiseren bijvoorbeeld gericht op culturele en sportieve vorming
van de kinderen, de bekostiging van vieringen en festiviteiten
(Sinterklaas, Kerst, Carnaval, e.d.).

OPHALEN OUD PAPIER

De activiteitenbijdrage wordt aangevuld met de opbrengst van het
oud papier. De opbrengst van het oud papier bedraagt ongeveer de
helft van het jaarlijks beschikbare budget van de ouderraad. Het oud
papier wordt op woensdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur
opgehaald in de wijken rondom school. De data van het ophalen
van oud papier staan altijd in de maandagenda van de
Sterrebossnippers vermeld. Voor deze activiteit heeft de ouderraad
de hulp van ouders hard nodig. U kunt zich opgeven door een mail
te sturen naar saskiagerits@saamscholen.nl

KINDERRAAD

Al een aantal jaar is er op de Sterrebos een kinderraad. De
kinderraad komt 6 keer per jaar bijeen en geeft advies aan de
schoolleiding. Daarnaast dragen kinderen onderwerpen aan. Een
ouder uit de MR begeleidt de kinderraad. Het doel van de
kinderraad is om leerlingen meer te betrekken bij school,
verantwoordelijkheidsgevoel te kweken, ervaren van plezier en
voldoening om samen iets te bereiken.

Kinderen leren hoe democratie werkt in de praktijk (verkiesbaar
stellen, werken met een voorzitter en een notulist enzovoorts). In de
kinderraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Een kind kan
gedurende 2 jaar zitting nemen in de Kinderraad.

INFORMATIE & COMMUNICATIE
* Kennismaking

Ieder schooljaar zijn er verschillende ouderavonden. Aan het begin
van het schooljaar ontvangt u informatie over wat er dat schooljaar
in de groep van uw kind aan de orde komt en is er gelegenheid voor
het stellen van vragen aan de leerkracht van uw kind.

* Rapporten

Alle kinderen van groep 2 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een
rapport: in januari/februari en in juni. Daarin worden de
ontwikkelingen van leerlingen zichtbaar gemaakt. De leerlingen uit
groep 1 ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een
rapport.

* Ouder (-kind)gesprekken.

Driemaal per jaar zijn er ouder(kind-)gesprekken over de
vorderingen van uw kind. Alle kinderen zijn aanwezig. Ouders
tekenen zich in voor de oudergesprekken via SchouderCom. Ouders,
waarvan de kinderen later instromen, maken hiervoor een afspraak
met de leerkracht.

* Nieuwsbrieven

Alle ouders/verzorgers van onze school krijgen iedere maand op
vrijdag digitaal een exemplaar van de Sterrebossnippers. Via
SchouderCom informeren wij u over de actuele ontwikkelingen
binnen onze school.

JUNI
1

16

2

17

3

JULI
1

16

2

17

18

3

18

4

19

4

19

5

20

5

KENNISMAKINGSMIDDAG
OR VERGADERING

20

6

RAPPORT

21

MUSICAL AFSCHEID GROEP 8

22

LAATSTE SCHOOLDAG *

23

Zomervakantie t/m 4 september

6

2e Pinksterdag (Leerlingen vrij)

21

STUDIEDAG (Leerlingen vrij)

ATELIER 4

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

MR VERGADERING

14

29

SPORTDAG

15

30

7
STERRENKIJKERSHOW

8

KINDERRAAD

24

9

25

10
11

OUDERGESPREK

12

OUDERGESPREK

13

OUDER BEDANKOCHTEND
OUDERGESPREK

14

OUDERGESPREK

15

OUDERGESPREK

26
27
28
29
30
31

6. SAMENWERKING

INSPECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

De contactgegevens van de onderwijsinspectie zijn:
* info@winsp.nl
* www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

GGD HART VOOR BRABANT.

Jaarlijks onderzoekt de jeugdarts of een verpleegkundige de
kinderen uit groep 2 en 7. U krijgt een uitnodiging om bij dit
onderzoek aanwezig te zijn.
Ook de logopediste van de GGD bezoekt de school. Zij richten zich
vooral op de vijfjarige kinderen maar ook kinderen van andere
leeftijden kunnen worden aangemeld voor een onderzoek op het
gebied van stem, spraak, taal en eventueel gehoor. Het kind kan
worden aangemeld door de ouders/ verzorgers, leerkracht, jeugdarts
en de jeugdverpleegkundige.
Naar aanleiding van het logopedisch onderzoek of de
logopedische screening kan advisering plaatsvinden aan de ouders/
verzorgers en/of de leerkracht in de vorm van verwijzing, controle,
instructie of begeleiding.
Telefoonnummer van de GGD Jeugdgezondheidszorg is
0900 – 46 36 443, www.ggdhvb.nl/mijnkind

CENTRUM JEUGD EN GEZIN

Regelmatig worden ouders geconfronteerd met vragen/zorgen over
de opvoeding van hun kind(eren). Met deze vragen (en meer) over
opvoeding kunnen ouders en opvoeders, van kinderen en jongeren
tussen de 0-23 jaar, terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin,
Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss.
Telefoon. 0412-473626
www.centrumjeugdengezinmaasland.nl
of mail naar info@centrumjeugdenge- zin-maasland.nl

LOGOPEDIE

Vanuit Groepspraktijk Logopedie Oss zijn er logopedisten in school.
Kinderen die logopedie nodig hebben kunnen hier gebruik van
maken.
De logopedie vindt plaats onder lestijd. Natuurlijk is het geen
verplichting om de logopedie op school te laten plaatsvinden.
U hebt altijd de vrije keuze om logopedie te nemen waar en bij
wie u dat wilt.
Aanmelden voor logopedie kan rechtstreeks door ouders gedaan
worden. Dit kan telefonisch (0412-634471 of 06- 23400866), per
email (martine.van.otterloo@logopedieoss. nl) of ouders kunnen
even binnenlopen in de behandelkamer, om een afspraak te maken
voor een gratis intakegesprek.

KINDCENTRUM STERREBOS IS
ONDERDEEL VAN SAAM*.
Onze school is onderdeel van SAAM*. SAAM*
wordt gevormd door 26 scholen, bijna 6400
kinderen en zo’n 650 collega’s. In ‘SAAM* staat
voor’ is het kind onze leidraad én is ieder kind
onze opdracht. Onderwijs maak je samen met
kinderen, ouders en collega’s.
We doen actief mee in de maatschappij en zijn
oprecht nieuwsgierig naar anderen. Elke
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk
of het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor
de hele school. Zo willen wij leren en werken.
We staan voor kind, onderwijs én kwaliteit. Bij
ons mag je zijn wie je bent. We zijn wat we
zeggen en zien elkaar.

We maken geen onderscheid tussen kinderen,
ouders, collega’s, directeuren en collega’s van
bestuur. De mens staat centraal en niet de
functie.
We maken ruimte voor ontdekken, maken,
leren, onderzoek en vakmanschap. We zijn
nieuwsgierig en blijven ons ontwikkelen,
individueel én collectief. We durven te
twijfelen en maken keuzes. We stralen en
schitteren en zijn trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te
verleggen en grenzen te stellen. We zien uit
naar de toekomst en hebben plezier in ons
werk. Ons onderwijs deugt.
Wij zijn .

We staan voor KIND, ONDERWĲS en KWALITEIT

We bieden RUIMTE en geven RICHTING

We doen het SAMEN We ZIEN en ZĲN We STRALEN
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BEVOEGD GEZAG SAAM* = COLLEGE VAN BESTUUR = COLLEGA VAN BESTUUR
Edith van Montfort
Nelson Mandelaboulevard 2, 5342 CZ Oss
(0412) 69 1615 algemeen@saamscholen.nl
In deze schoolgids staan alle praktische zaken over onze school.
In deel B, dat te vinden is op onze website www.sterrebos-oss.nl, staat alle inhoudelijke informatie.
Beide schoolgidsen worden eenmaal per vier jaar samengesteld en jaarlijks bijgesteld.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemming verleend.
Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Komt u onjuistheden tegen,
laat het ons dan weten. Wij kunnen dit in een volgende uitgave aanpassen.

