
   

Sterrenboognieuws 10 februari 2022 

 
Dankjewel 
We hebben het aantal coronabesmettingen in onze school tot nog toe klein kunnen houden. Dat 
komt in eerste instantie vooral door de grote (zelf)testbereidheid bij jullie en bij de leerlingen, maar 
ook door jullie alertheid en doordat jullie de quarantaineadviezen van de GGD blijven opvolgen. We 
vinden het fijn dat jullie bij twijfel contact opnemen met school, zodat we samen kunnen kijken wat 
wenselijk is in het belang van alle kinderen in de groep én voor de medewerkers.  
Dankjewel voor deze fijne samenwerking, daar zijn we erg blij mee!  
 
 
Vakantierooster  
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is besproken in  het team en de MR.  
De studiedagen worden nog ingepland. Zodra deze bekend zijn laat ik het weten.  

Vakanties schooljaar 2022-2023 

Kermis 5 en 6 september 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  23 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 

Pasen  10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag + vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Pinkstervakantie  29 mei t/m 2 juni 2023 

Zomervakantie 7 juli 12.15 uur t/m 18 augustus 2023 

 
 
Studiedag 9 februari  
Gisteren hebben we met het team een studiedag gehad. Gezien de huidige coronamaatregelen vond 
deze nog online plaats. Ondanks dat het niet fysiek kon, kijken we terug op een zinvolle en effectieve 
dag waarin we samen een mooie focus hebben gehad op ons onderwijs op de Sterrenboog. 
In de ochtend hebben we onder andere gesproken over het technisch leesonderwijs, de uitbreiding 
van het aantal uren bewegingsonderwijs en de tussenevaluatie van één van de doelen in ons 
jaarplan. In de middag hebben de leerkrachten de toetsen geanalyseerd, de rapporten geschreven en 
de oudergesprekken voorbereid.  
Hieronder een korte terugkoppeling van het ochtendgedeelte:  
 
Tussen evaluatie jaarplandoel ‘zichtbaar lerende leerlingen die tijdens instructielessen actief 
betrokken zijn 
Aan de hand van lesbezoeken, die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en de uitkomsten 
van de leerling vragenlijsten hebben we gesproken over ons schoolbeeld ten aanzien van de actieve 
betrokkenheid van de kinderen.   
We zijn er trots op dat we in alle groepen:  

- een veilig pedagogisch klimaat  hebben gezien, waarin kinderen gezien worden.  
- een positieve, taakgerichte houding zien bij de kinderen. 
- zien dat de leerkrachten verschillende activerende werkvormen aanbieden, om de 

betrokkenheid van de kinderen te vergroten.  
- een gestructureerd en voorspelbaar klassenmanagement zien.  



   

We zien kansen in het aanscherpen van een effectieve, doelgerichte instructie door tijdens de 
instructie regelmatig te checken of de leerlingen de leerstof hebben begrepen. Dat maakt dat we nog  
beter kunnen afstemmen op dat wat de kinderen nodig hebben om het lesdoel te bereiken.   
 
 
Technisch leesonderwijs 
Een aantal collega’s van de werkgroep voorgezet technisch lezen hebben onderzocht of de 
methodiek en de methode die we nu gebruiken voor ons technisch leesonderwijs nog voldoet aan 
onze verwachtingen en aan onze criteria ten aanzien van het technisch leesaanbod. We hebben 
gehoord wat de methode ‘Alles in 1’ ons kan bieden ten aanzien van het technisch leesaanbod en 
wat de methode  ‘Karakter’ kan bieden. In de komende maanden gaan we samen onderzoeken welke 
methode of methodiek past bij onze visie. 
 
 
Uitbreiding uren bewegingsonderwijs 
Met ingang van volgend schooljaar zijn we verplicht om 90 minuten bewegingsonderwijs aan te 
bieden. Daarom starten we na de voorjaarsvakantie met een pilot, waarin we voor de groepen 6, 7 
en 8 elke vrijdagmiddag  30 minuten begeleid, doelgericht spel aanbieden op het plein en/of bij Park 
Stroet. We hebben hiervoor een roulatieschema gemaakt. Op elke locatie staan andere 
beweegthema’s centraal. Groep 3 verdeelt op donderdagochtend de groep in tweeën. De ene helft 
krijgt dan 30 minuten gymles in de speelzaal (van juf Anny). De andere helft van de groep gaat dan 
begeleid en doelgericht buitenspelen onder leiding van de leerkracht.  
In het roulatieschema zijn de groepen 1-2 en 4-5 niet meegenomen. Zij komen al aan het aantal uren 
bewegingsonderwijs door de gymles in de speelzaal en door het schoolzwemmen.  
In onderstaand schema zien jullie hoe het bewegingsaanbod er na de voorjaarsvakantie voor elke 

groep uit gaat zien.   

 
 

Groep ½ - 60 minuten Nijntje Beweeg (20 weken) óf andere gymles in de 
sporthal of speelzaal (woensdagochtend) 

- Minimaal één keer per week een gymles in de speelzaal op 
school (meestal op vrijdagochtend) 

Groep 3 - 60 minuten gymles van Anouk (maandagochtend) 
- Eén keer in de 2 weken 30 minuten gym van Anny in de speelzaal 

(donderdagochtend) 
- Eén keer in de 2 weken 30 minuten doelgericht buiten spelen 

(donderdagochtend) 

Groep 4/5 - 60 minuten gymles van Anouk (maandagochtend) 
- Eén keer in de 2 weken 60 minuten zwemmen 

Groep 6 - 60 minuten gymles van Anouk (maandagochtend) 
- 30 minuten buiten gymles (doelgericht) door eigen leerkracht 

(vrijdagmiddag) 

Groep 7 - 60 minuten gymles van Anouk (maandagmiddag) 
- 30 minuten buiten gymles (doelgericht) door eigen leerkracht 

(vrijdagmiddag) 

Groep 8 - 60 minuten gymles van Anouk (maandagochtend) 
- 30 minuten buiten gymles (doelgericht) door eigen leerkracht 

(vrijdagmiddag) 



   

Nieuwe Chromebooks 
Afgelopen week hebben wij nieuwe Chromebooks gekregen voor 
groep 3 t/m 8. 
Normaal gesproken maken wij hier een feest van en komen de 
externen van het bedrijf Prowise langs maar gezien de huidige 
maatregelen mocht de leerkracht ze zelf laten zien. De leerlingen 
hebben de afgelopen week al flink veel gebruik gemaakt van deze 
Chromebooks en de komende tijd leren ze nog veel meer hierover.  
Op deze Chromebooks werken wij uiteraard met onze normale 
lesmethoden maar ook met een nieuw systeem, namelijk Prowise 
GO. Het voordeel van Prowise GO is dat leerlingen maar 1 keer hoeven in te loggen om bij alle apps 
en programma’s te kunnen en dat de chromebooks kunnen samenwerken met onze digiborden. In 
het nieuwe schooljaar zullen we nog meer chromebooks ontvangen.  
 
Thuisgebruik Prowise Go 
Een ander voordeel van Prowise Go is dat kinderen thuis ook kunnen inloggen 
via go.prowise.com/my-apps (zonder www) voornaam.achternaam@gokeender.nl + het 
wachtwoord dat de kinderen ontvangen hebben via de leerkracht. 
  
Gegevensbescherming 
Wij beheren (op school) met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken.  
Dit zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de werkhouding van onze leerlingen. Mochten 
leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan geeft de module ons de mogelijkheid om hierop in te 
spelen en de leerlingen op de juiste manier te begeleiden. 
De groepsleerkracht kan live volgen hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht of toets, 
bepalen welke websites open staan en kunnen het device op afstand pauzeren.  
 

Toestemming 

In verband met de nieuwe AVG wet moeten ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen volgende week een brief mee, waarop ouders schriftelijk kunnen 

aangeven of ze wel of geen toestemming geven voor het live volgen van het kind via de 

chromebooks.  

 
Data op een rij 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken in Teams 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

11 maart: NL-DOET middag 

22 maart: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij.  

 
Bijlage: 
 

- Sportjacht SFB voorjaarsvakantie 
- Volleybal Vios  
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