
2019

Bs Sterrenrijk

08KT

Triade

14-03-2019



14-03-2019

Mevr. E. Reijners

Dhr. A. Cobben



Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42a

6161CV

Geleen

08KT

Mevr. E. Reijners

046-474601

info@bssterrenrijk.nl

Dhr. A. Hendriks

Triade

2018

182 108

6 6

12 15

1
2

0
11
0
11
0
22

22
33
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0



Op Sterrenrijk komen vooral kinderen uit de omliggende wijken (centrum, Lutterade,) We hebben een gevarieerde  
school- en leerlingenpopulatie met een gewichtenpercentage van 10%.  
Om kinderen preventief goede omgangsvormen aan te leren hanteren we SWPBS als pedagogisch concept. Op 
didactisch vlak leggen we de nadruk op effectieve instructies op gedifferentieerd niveau in een 
leerstofjaarklassensysteem. We hanteren hierbij het DI-model als richtinggevend instrument. We zijn ons aan het 
oriënteren op een onderwijsvorm die meer aansluit bij de laatste inzichten op het gebied van leren, zoals 
bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden als: onderzoekende houding, presenteren, communiceren, 
samenwerkend leren, sociaal leren. 
  
 
Met deze visie op onderwijs streven we ernaar dat: “leerlingen in staat worden gesteld om binnen het 
overeengekomen kader te laten zien wat ze kunnen (competentie), kinderen leren dat je de dingen samen met 
anderen leert, leerlingen ondersteund en uitgedaagd worden door leraren en medeleerlingen (relatie) en ze ervaren 
en  weten dat ze het zelf moeten en kunnen doen (autonomie). Dit alles gebeurt in een gezonde werksfeer waarbij 
kinderen leren binnen het concept van School Wide Positive Behaviour Support 
Verder zetten we steeds meer in op het aanleren van de sociale vaardigheden waardoor we preventief tegemoet 
willen komen aan een positief schoolklimaat.



Welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters voor ons onderwijs. Door het werken aan sociale vaardigheden 
(sociale autonomie, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, impulsbeheersing en inlevingsvermogen) leren kinderen 
ruimte te nemen voor zichzelf en ruimte te geven aan een ander. Het oefenen van de vaardigheden is gericht op 
ontwikkeltaken: het sluiten van vriendschappen, het oplossen van ruzies/conflicten, een ander helpen, kunnen 
samenwerken en aansluiting zoeken bij een groep.  
Op basisschool Sterrenrijk wordt schoolbreed met SWPBS gewerkt. Positive Behavior Support (SWPBS) is een 
schoolbrede aanpak, gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en 
gedragsproblemen worden voorkomen.  
Hiermee zorgen wij voor een veilige school voor iedereen! 
 
Op didactisch vlak leggen we de nadruk of effectieve instructies en interventies op gedifferentieerd niveau in een 
leerstofjaarklassensysteem. We hanteren hierbij het DI-model als richtinggevend instrument.
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Specialistenteam

Onderwijscoördinator

gedragspecialist

ergo / logo/ Adelante/

psychologen / kansrijk

Kansrijk

Aanvullende materialen bij rekenen, taal en plusleerlingen.  

PBS, kindercoaching (kindgesprekken) 
Extra leertijd 

Basisschool met BSO en peuterspeelzaal

Kinderstralen (overblijven)



Gezamenlijke visie op onderwijs formuleren Visietraject (aansluitend op teamtraject 
2017-2019)

(2018-)2019 

Digitaal kleutervolgsysteem invoeren, met 
aandacht voor de doorgaande lijn van 2 tot 
7 jaar

Keuzetraject 
scholing 
implemenatie

(2018-)2019 
(2018-)2019 
2019-2020 

Competentiematrix en gesprekkencyclus 
leerkrachten verder specificeren

Competentiematrix verfijnen,  
gesprekkencyclus en formulieren aanpassen

2019-2020

Binnen basisondersteuning werken aan 
versterking van onderdelen 

Versterking van planmatig werken, 
kwaliteitsborging, beleid op  
dyslexie/dyscalculie,meer/hoogbegaafdheid

2019-2021

Elk kind heeft recht op een passende plek: 
mogelijkheden en grenzen bepalen 

Onderzoeken en vastleggen van de grenzen 
aan begeleidingsmogelijkheden

2020-2021


