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Voorwoord 
 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van het 
Sterrenpalet en IKC Juliana, 
 
Hierbij ontvangt u een samenvatting 
van de informatie, die we op maandag 
26 juni gegeven hebben tijdens het 
informatie-uur. 
 

Opening 
Ineke heet iedereen van harte welkom. 
Fijn dat iedereen er is. 
Prettig om de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar en het komende jaar op 
beide scholen samen te kunnen delen.  
Ook een welkom voor ouders die hier 
voor het eerste aanwezig zijn. 
Ineke bedankt iedereen voor zijn/haar 
betrokkenheid bij de school/scholen! 
Ineke houdt haar verhaal aan de hand 
van een PowerPoint-presentatie: 
 

Programma 
Het programma van vanavond ziet er 
vanavond als volgt uit: 

 Terugblik 2016/2017 

 Plannen komend schooljaar 

 Plannen nieuwe school 

 Bezichtiging ”nieuwe” gebouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kleurplaat 
Deze avond beginnen we met een 
kleurplaat, waarvan elk deel gekleurd 
is door een ander kind. Alle vier kin-
deren hebben hun deel gekleurd op 
hun eigen niveau en hun eigen manier. 
Samen vormen de delen een mooi ge-
heel. Dit past bij de visie van ons toe-
komstige Sterrenpalet: alle kinderen 
zijn uniek en doen hun dingen op hun 
eigen niveau en hun eigen manier; 
samen vormen zij een nog mooier en 
kleurrijker geheel. 
 

Sterren-PALET 
(de naam van de nieuwe school als 
opvolger van de Willem Sluiterschool, 
de Juliana en de 3-Sprong):  
Het thema van vanavond is: Kleuren. 
Nu, aan het einde van het schooljaar, 
zijn we natuurlijk benieuwd of het ook 
een goed jaar is geworden. We blikken 
samen terug en kijken samen vooruit. 
 
 

Fusie 
Volgend schooljaar, m.i.v. 1 augustus 
2018, is de fusie tussen het Sterren-
palet en de IKC Juliana een feit, dan 
vormen beide scholen, allebei uniek, 
samen 1 geheel. 
 

Fotomomenten  

De volgende ”foto-momenten” hebben 
dit schooljaar plaatsgevonden om de 
kwaliteit van de scholen weer te 
geven: 

 Veiligheidsonderzoeken   

 Ouder-Betrokkenheids-Onderzoek 

(OBO)  

 Medewerkers-Inzetbaarheids-Onder-
zoek (MIO) 

 Leerlingen-Tevredenheids-Peiling 

(LTP)  

 Audit Juliana  

 Reguliere kwaliteitsonderzoeken 

(a.d.h.v. toetsen en gesprekken)  
Ineke gaat nader in op de onder-
zoeken: 
 

Veiligheids-
onderzoeken 
Het landelijk gemiddelde van dit on-
derzoek (de ”pestscan”) ligt op 9% 
Het Sterrenpalet had dit jaar maar een 
percentage van 2% en de Juliana zelfs 
0%. 
Dit heeft geresulteerd in een Certifi-
caat Veilige School voor beide scholen 
(waarbij de norm 4% is). 
Wij blijven dit een belangrijk onder-
werp vinden en wij zullen hierover in 
gesprek blijven zodra er signalen 
worden opgevangen over pestgedrag.  
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OBO  
Dit staat voor OuderBetrokkenheidsOnder-
zoek.  De ouders van het Sterrenpalet 
geven de school een 8,2 en de ouders van 
de Juliana een 8,1. Hoe fijn dat deze ook 
nog eens mooie uitkomsten zo dicht bij 
elkaar liggen! 
 
Ineke bekijkt de resultaten per school. 
Uit het onderzoek zijn voor het Sterren-
palet drie pluspunten en 1 aandachtspunt 
naar voren gekomen: (groen staat voor 
goed, rood staat voor aandachtspunt) 

 Schoolloopbaan    

 Gastvrijheid 

 Relatie  

 Ouderparticipatie  

 
 

Ouderpartici-
patie  
Omdat dit aandachtspunt ons verbaasde, 
hebben wij dit even nader onder de loep 
genomen. Waardoor is dit een aan-
dachtspunt? 
Omdat dit aandachtspunt ons verbaasde, 
hebben wij dit even nader onder de loep 
genomen. Waardoor is dit een aan-
dachtspunt? 

 Ik help mee op school met activiteiten: 
3,84 

 Ik vind het leuk om mee te helpen op 

school: 3,58 

 Ik vind het leuk om mee te denken met 
de school: 3,85 

 Ik ben actief in een ondersteunende 

commissie: 2,08 

 Ik wacht niet totdat de school ouders 

nodig heeft, maar bied mij aan om te 
helpen: 2,8 

 
Als school vinden wij het fijn als u, wan-
neer u dat wilt, uit uzelf hulp aanbiedt, 
uiteindelijk is alle hulp van harte welkom! 
Mocht u hierover ideeën hebben dan 
horen wij die graag. 
Gebleken is dat een groepsWhatsApp bij 
de verschillende ouderhulp-commissies 
heel plezierig werkt.  
 

OBO Juliana 
Uit het onderzoek zijn ook voor de Juliana 
drie pluspunten en 1 aandachtspunt naar 
voren gekomen:  

 Gastvrijheid    

 Relatie 

 Welzijn kind 

 Schoolloopbaan 

 
 
 

Conclusie 
Uit beide onderzoeken zijn twee dezelfde 
sterke punten naar voren gekomen: gast-
vrijheid en relatie. 
Ineke bekijkt deze punten nader. 
 
Bij ”Gastvrijheid” horen de opmerkin-
gen: 

 Ik voel me welkom op school.  

 De leerkrachten op school zijn vriende-

lijk tegen mij.  

 Als ik de school bel, word ik vriendelijk 
te woord gestaan.  

 De toon in de brieven van de school is 

vriendelijk. 
 
Bij ”Relatie”: 

 Ik heb persoonlijk kennis gemaakt met 

de leerkracht van mijn kind.  

 Ik ervaar geen drempel om contact op 
te nemen met de leerkracht van mijn 
kind.   

 De leerkracht is altijd bereid om een 

afspraak te maken voor een gesprek.  

 In een gesprek met de leerkracht wordt 
er goed naar mij geluisterd.  

 De leerkracht is geïnteresseerd in hoe 

het thuis gaat met mijn kind.  
 

Juliana 2014-
2017 
Ineke bekijkt de ontwikkeling binnen de 
Juliana nader. De school heeft enorme 
voortuitgang geboekt, met name op de 
onderdelen: 

 Extra zorg (verbinden):  Dit is van een 

5,9 naar een 7,7 gegaan  

 Extra zorg (beleving): Dit is van een 
6,0 naar een 7,7 gegaan 

 Staat goed bekend: Dit is van een 

6,8 naar een 7,8 gegaan 
 

MIO 
Een ander onderzoek dat heeft plaats-
gevonden is de MIO, dit staat voor Medew-
erkersInzetbaarheidsOnderzoek. 
Dit is door zowel het Sterrenpalet als de 
Juliana met een 8 beoordeeld.  
Bij het Sterrenpalet worden de volgende 
punten benoemd: 

 Motivatie 

 Tevredenheid 

 Fitheid 

 Effectiviteit 

Bij de Juliana zijn dat: 

 Tevredenheid 

 Effectiviteit 

 Werkdruk 

Dit laatste punt is heel begrijpelijk omdat 
in een kleiner team de werkdruk hoger 
ligt dan een groter team waar meer col-
lega’s dezelfde hoeveelheid werk verzet-
ten. 
Het is heel fijn dat wij als één team 
fungeren: we vergaderen samen en ook 
bijzondere dingen beleven we al samen. 
 

Werkdruk en 
lerarentekort  
Het is heel fijn dat wij bij uitval geen kin-
deren naar huis hebben hoeven te sturen 
dit jaar. Dit kon door gebruikt te maken 
van de invalpool, maar ook doordat col-
lega’s dubbele groepen hebben gedraaid 
of op een ander tijdstip hebben gewerkt. 
Dat is een groot compliment! 
Wij doen morgen niet mee aan de aange-
kondigde prikacties, maar erkennen wel 
de werkdruk en vragen daarvoor wel de 
aandacht. U heeft hierover kunnen lezen 
in de nieuwsbrief. Mocht u de petitie nog 
willen tekenen dan kan dit nog. 
Het is best Uniek dat de Betrokkenheid en 
Samenwerking van beide scholen zorgt dat 
wij samen Sterk & kleurrijk zijn. 

 

LTP 
Een ander onderzoek dat heeft plaats-
gevonden is de LTP, dit staat voor Leer-
lingenTevredenheidsOnderzoek. 
De leerlingen van het Sterrenpalet be-
noemden daarbij de volgende 4 pluspun-
ten en 3 aandachtspunten: 

 Taal/lezen 

 Zaakvakken 

 Leerling-leerkracht 

 Veiligheid 

 Leervakken 

 Rust om te werken in de groep 

 Gezellig lokaal 

 
De leerlingen van de Juliana benoemden 
daarbij de volgende 4 pluspunten en 2 
aandachtspunten: 

 Taal/lezen 

 Zaakvakken 

 Leerling-leerkracht/leerling-groep 

 Veiligheid 

 Leervakken 

 Vervelen 
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Ineke bekijkt een aantal punten nader: 
Rust om te werken in de groep 
Dit realiseren we door middel van:  

 Afspraken en regels  

 Taakspel  

 Stappenplan bij grensoverschrijdend 

gedrag  
 
Stappenplan bij grensoverschrijdend 
gedrag  
Omdat we als school merken dat het goed 
is om duidelijk te zijn in de grenzen aan 
gedrag, hebben we hiervoor een stappen-
plan opgesteld. Ineke legt het stappenplan 
nader uit: Na 3 keer waarschuwen bij 
storend gedrag gaat een leerling voor die 
dag uit de klas.   
Bij veelvuldige herhaling van grensover-
schrijdend gedrag gaat de school in ge-
sprek met de leerling en de ouders. Als 
het gedrag blijft voorkomen, dan vindt er 
opnieuw een gesprek plaats met ouders, 
waarbij eventueel de onderwijscoach be-
trokken wordt. Als blijkt dat een leerling 
ondanks gesprekken en begeleiding toch 
meer dan 3 keer uit de klas moet i.v.m. 
grensoverschrijdend gedrag, wordt er 
overgegaan tot een time-out, d.w.z. dat 
de leerling een dag niet op school komt. 
Mocht er ook meer dan 3 keer een time-
out nodig zijn, dan wordt het schorsing-
sprotocol in werking gesteld, waarbij ook 
het bestuur betrokken wordt.  
 

Audit Juliana 
Afgelopen schooljaar zijn er twee mensen 
van het bestuur op bezoek geweest bij de 
Juliana en zij hebben gekeken naar: 

 Onderwijsresultaten   

 Onderwijsproces 

 Schoolklimaat  

 Kwaliteitszorg en ambitie 
 

Onderwijs-
resultaten 
Voor de onderwijsresultaten is nader 
gekeken naar: 

 Prognose Eindtoets    

 De onderwijsresultaten in alle groepen 
tijdens de laatste toetsafname (d.m.v. 
een ” foto” van de resultaten)  

 De vooruitgang van de leerlingen 
a.d.h.v. de capaciteiten van de leer-
lingen (de ”films” )  

 Kwaliteitszorg en ambitie 

Ad 3. Het voorstel is om in de groepen 4 
en 6 wordt de capaciteitentest af te ne-
men en  in groep 8 de NIO. Dit om te   
kijken of wij uw kind(eren) goed onder-
wijs bieden en ”eruit halen wat erin zit”.  
 
 
 

De voorspelling werd gedaan dat op basis 
van de leerontwikkeling en de capaci-
teiten van de leerlingen van groep 8 van 
de Juliana het vrijwel onmogelijk zou zijn 
een voldoende te scoren bij de eindtoets. 
 

Resultaten eind-
toets 
De verrassing was groot toen de resultaten 
van de eindtoets bekend gemaakt werden 
voor beide scholen:  
De Juliana: 535,0 
Het Sterrenpalet 538,8 
Een zeer mooi resultaat, dankzij goed 
onderwijs! 
 

Onderwijsproces 
 Actieve houding leerlingen  

 Aanbod plusleerlingen 

 Technisch lezen  

 Leskracht  

 Groepsmappen 
Een actieve houding van de leerlingen 
proberen wij onder andere te bereiken 
door in de middag onderzoekend leren aan 
bod te brengen. 
Het aanbod voor de Plusleerlingen komt 
aan bod in de Plusklas, waar juf Rolinda 
les geeft, maar daarnaast wordt dit ook in 
de klas gevraagd en zoveel mogelijk 
aangeboden. Het is goed om hier veel 
aandacht voor te houden.   
 

Schoolklimaat 
 Veiligheid   

 Rust en goede sfeer  

 Eigen verantwoordelijkheid kinderen 

We willen ernaar toe werken om de kin-
deren meer eigen verantwoordelijkheid te 
geven om zo tot een (nog) beter resultaat 
te komen. 
 

Kwaliteitszorg 
en ambitie 
 
Onze ambitie is op dit moment: de fusie! 
Dat wil zeggen van twee unieke scholen 
één school te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusie 
De beide MR-en 
hebben inmid-
dels met de fusie 
ingestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eindrappor-
tage 
De vorige keer hebben we de inhoud van 
de eindrapportage bekeken:  

 Korte geschiedenis  

 Doelen en effecten van de fusie 

 De gevolgen met betrekking tot het 
onderwijsaanbod: 

 Het onderwijs op de nieuwe school, de 

visie en missie  

 De leer- en vormingsgebieden  

 Integraal Kindcentrum  

 De gevolgen met betrekking tot de or-

ganisatie:  

 De veiligheid  

 De contacten met ouders  

 De organisatiestructuur  

 De zorg 

 De communicatie  

 Personeel  

 Financiën  

 De medezeggenschapsraad en de ouder-

raad  

 Belanghebbenden  

 Conclusies en aanbevelingen  

 
We stellen u op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen van een aantal bovenge-
noemde aspecten:  
 

Leer- en  
vormingsgebie-
den 
 Schrijven: methode 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling en 

sociale vaardigheden: PBS en Kwink 

 Duits  
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Schrijven 
De scholen zijn overeengekomen, dat de 
kinderen vanaf het komende schooljaar 
het blokschrift aanleren. 
 

Duits 
Ja u leest het goed, Duits. Dit houdt ver-
band met een uitwisseling met een Duitse 
school waarvoor er plannen zijn. Het gaat 
erom dat de kinderen zich er bewust van 
worden dat er voorbij de grens ”meer” is. 
Maartje en Naomi gaan zich bezighouden 
met Duits op onze scholen.  
 

Pedagogisch 
handelen en so-
ciaal-emotionele 
vorming 
Het team gaat zich oriënteren op PBS en 
Kwink. PBS staat voor Positive Behaviour 
Support, waarbij er op een positieve ma-
nier regels worden gesteld en gehanteerd 
voor een positieve sfeer. Kwink is een 
methode voor sociale vaardigheden, die 
goed naast PBS in te zetten is. Taakspel, 
waar wij nu al mee werken, zullen wij 
voor een goede werkhouding blijven 
hanteren.  
 
     
Wat is er nieuw dit schooljaar? 
 

Bewegingson-
derwijs en 
Beweeg Wijs 
Beweeg Wijs zal voortaan worden gegeven 
aan alle kinderen van 2-12 jaar. Deze 
lessen zullen worden gegeven door Jeanet 
Habers. 
Stimuliz is een nieuw volgsysteem voor 
bewegingsonderwijs.  
 

IKC 
 0-12 jaar   

 Kinderopvang 0-4  

 M.i.v. het komende schooljaar  

 Zaterdag 8 juli: open huis 

 Beweeg Wijs 2-12    
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan 
de Klaashofweg om hier de kinderopvang 
te realiseren met ingang van het nieuwe 
schooljaar. Op 8 juli is hier Open Huis. De 
moeite waard om een kijkje te komen 
nemen! 
 

Opvang en leer-
lijn 0-6 jaar 
 Intake  

 Huisbezoek  

 Kennismaking 

 Babygroep  

 Peutergroep (VVE) 

 Thema’s  

 Gezamenlijke activiteiten  

 Ontwikkelingsvolgmodel ”Kijk” 0-7 

 Beweeg Wijs peuters   
Bovengenoemde punten in het groen heb-
ben op dit moment onze prioriteit. 
 

Contacten en 
ouders 
Onderzoek wijst uit: 

 Kleine verschillen   

 Maken van keuzes evt. na enquête  

 Ouderbetrokkenheid 3.0  

Er zijn slechts kleine verschillen in de 
contacten met ouders van het Sterren-
palet en die van de Juliana. Zo zijn er op 
de Juliana de omgekeerde 10-minuten-
gesprekken terwijl het Sterrenpalet huis-
bezoeken kent en zijn er op de Juliana 15-
minuten-gesprekken terwijl er op het 
Sterrenpalet 10-minuten-gesprekken zijn. 
We kunnen verder toewerken naar het 
idee van ”Ouderbetrokkenheid 3.0”, waar-
bij ouders. en school nog meer samen 
nadenken over de ontwikkeling en bege-
leiding van een kind en hierin samen-
werken. Om daarmee te bereiken dat een 
kind met nog meer plezier nog beter en 
gemakkelijker zoveel mogelijk leert. Een 
door een ouder ingezonden artikel sturen 
wij hierbij mee voor wie belangstelling 
heeft hierover te lezen. 
 

Organisatie en 
structuur 
 1 directeur  

 2 bouwcoördinatoren: 0 t/m groep 3 + 

groep 4 t/m 8 

 Coördinator opvang  

 Leerkrachten en pedagogische medew-

erkers 

 Vakleerkracht gym, muziek, (enz.)  

 Onderwijsassistent / Extra begeleiders 

 Administratief medewerker  

 Conciërge  

 Specialisten   
Bovengenoemde punten in het groen be-

treffen de wijzigingen die in de toekomst 
gaan plaatsvinden.  
Juf Jeanet, vakleerkracht gym, gaat ook 
gymlessen op de Juliana verzorgen. 
Op het Sterrenpalet hebben wij op dit 
moment Rogier Assink als onderwijsassis-
tent. Hij komt ook volgend schooljaar. 
Daarnaast komt Rieke Welink voor onder-
steuning en begeleiding extra op de 
scholen. Zoals u merkt, werken wij toe 
naar steeds meer specialisten binnen het 
IKC. 
 

Communicatie 
Tijdens vorige bijeenkomsten zijn de vol-
gende ideeën geopperd: 

 

 Goed communicatieportaal, 

met app  

 Verschijning Nieuwsbrieven 

 Communicatie bijzondere  

momenten 

 Langere gesprekken met leer-

krachten 

 INFO-UURTJES 

 Contacten met leerkrachten 

 
Het ouderportaal, Mijn School, gaat niet 
verdwijnen. Dit is een keuze van het bes-
tuur. Mocht u problemen ondervinden dan 
vinden wij het fijn als u dit aangeeft bij 
Mirjam via admin@sterrenpaletvco.nl zo-
dat wij op zoek kunnen naar oplossingen, 
al dan niet met behulp van de HelpDesk. 
Ineke legt het idee van de info-uurtjes uit. 
Afgelopen schooljaar heeft juf Marit, bij 
wijze van proef, een kort info-uurtje 
gegeven naar aanleiding van een opleiding 
die zij volgt. Deze thema-avond is heel 
positief ervaren en wij willen proberen 
dergelijke uurtjes in te plannen ter ver-
vanging van één lange zakelijke oudera-
vond. U kunt dan zelf kiezen welk onder-
werp u interesseert en zelf bepalen welke 
avond bij u aansluit en gaat bezoeken. 
Komend schooljaar gaat deze proef van 
start. 
 

Schooltijden 
Hierover is afgesproken tijdens de vorige 
informatie-avond: 

 Keuze uit 4 roosters 

 In Mei/juni: Enquête onder ouders en 

personeel 

 Op 26 juni Info-avond: Bekendmaking 
rooster nieuwe school  

mailto:admin@sterrenpaletvco.nl
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Resultaten ouders 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten        
personeel 
 
 
 
 
 
Op basis van deze resultaten kunnen wij concluderen dat het lesrooster van 8:15 – 14:15 uur de voorkeur geniet. Dit zal dus met 
ingang van het schooljaar 2018-2019 worden ingevoerd.  
Hopelijk lukt het voor u om in het komende jaar uw persoonlijke organisatie hieraan aan te passen voor zover dat nodig is. 

Op basis van deze resultaten kunnen wij 
concluderen dat het lesrooster van 8:15 – 
14:15 uur de voorkeur geniet. Dit zal dus 
met ingang van het schooljaar 2018-
2019 worden ingevoerd.  
Hopelijk lukt het voor u om in het ko-
mende jaar uw persoonlijke organisatie 
hieraan aan te passen voor zover dat no-
dig is. 
 
Zaken die nog aandacht vragen voor de 
nieuwe school zijn: 

 Feesten en activiteiten (hier wordt 

door het team aan gewerkt) 

 Rapporten (ook hier wordt door het 
team aan gewerkt) 

 Medezeggenschapsraden, ouderraden 

en andere commissies (de MR en OR van 
beide scholen werken inmiddels samen 
en dit geldt ook al voor de verkeer-
scommissie en de PR-werkgroep. Ook 
de andere commissies zullen in de loop 
van de tijd gaan samenwerken) 

Wel zijn wij nog op zoek naar iemand die 
de organisatie van het verkeersproject 
Streetwise op zich wil nemen. Hannie 
Lieftink neemt afscheid en wij willen Han-
nie heel hartelijk bedanken voor al haar 
tijd en inzet voor de verkeerscommissie! 

Mocht u belangstelling hebben voor deze 
taak dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
bij Ineke of Mirjam. 
 

Gezamenlijke 
activiteiten 
Tijdens vorige bijeenkomst is gevraagd 
naar meer gezamenlijke activiteiten. Wij 
hopen dit te realiseren met: 

 Schoolreisjes en excursies    

 Verkeerslessen  

 Toernooien  

 Gymlessen  

 Muzieklessen  

 Activiteiten buiten school  

 Leskracht  

 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek 
 Muzieklessen vakleerkracht muziek 

(AMV): dit worden er steeds meer 

 123-Zing 

 Uitbreiding instrumentale lessen: hier 

wordt aan gewerkt  
Ineke vertelt hoe enthousiast iedereen 
reageert op 123-Zing. Zij stelt dan ook 
voor aan de leerkrachten om tijdens een 
volgend info-uur de ouders ook even mee 
te laten zingen. 
 
Met bovenstaande ontwikkelingen werken 
we steeds meer toe naar 1 school: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 school + 1 school = 1 nieuwe school  
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Fusiedatum 
De feitelijke fusiedatum is vastgesteld op 
1 augustus 2018 
 

De ver-/nieuw-
bouw 
 Juni/juli 2017: sloop het Assink 

 Vanaf augustus 2017: bouw nieuwe 

school 

 Open huis 

 

Het Sterrenpalet 
Prins Bernhard-
straat 
Hierna volgen een heleboel foto’s met een 
impressie van de nieuwe school, gevolgd 
door een filmpje. 
 

Wensen 
Door ouders geuite wensen voor de 
nieuwe school zijn: 

 Een afdak  

 Elk kind een eigen tafel en stoel 

 Airco 

 Koelkast per klas 

 Rustige ruimtelijke  

 uitstraling  

 Open  
Voor wat betreft de rode punten: deze 
gaan niet door. Er komt geen airco in de 
nieuwe school en ook zal niet elk lokaal 
worden uitgerust met een grote koelkast. 
Wel blijft de mogelijkheid bestaan om 
eten en drinken dat gekoeld beter be-
waard blijft, in een aantal centrale koel-
kasten te zetten.  
 

Logo het 
Sterren-
palet 
Ineke vertelt dat zij tijdens een vergader-
ing van de Kinderraad uitleg heeft 
gegeven over de betekenis van het logo 
van het Sterrenpalet. De kinderen       
reageerden enthousiast op de betekenis. 
 
Dit is de betekenis van het logo: 
Bij het Sterrenpalet hoort een logo in de 
vorm van een ster. Deze heeft 5 punten, 
die de 5 uitgangspunten van ons 5-sterren-
onderwijs weergeven. De ster heeft 5       
lijnen, die de verschillende fases weer-
geven, waarin de talenten op verschil-

lende manieren ontwikkeld worden. Daar-
bij spelen altijd volwassenen een rol 
(ouders, begeleiders, leerkrachten, do-
centen), weergegeven door de roze kleur, 
die twee punten kleurt in plaats van één: 
Als het ware ”omarmt” de ouder, leer-
kracht of begeleider ieder kind. De 
kleuren lopen zo in elkaar over, dat er 
sprake is van een doorgaande lijn, die de 
doorgaande lijn van 0-13 binnen het kind-
centrum symboliseert. Tot slot is er ge-
kozen voor warme kleuren, waarbij we 
denken aan een goede en veilige 

(”warme”) sfeer, die we willen creëren. 

Het bijbehorende motto is: ELK KIND MAG 
SCHITTEREN! Door zich veilig en prettig te 
voelen op school/de opvang en door met 
vertrouwen -samen met anderen- te bou-
wen aan zijn/haar unieke talenten! Dat is 

wat we waar willen maken. 

 

Plannen komend 
schooljaar 
Leerlingenaantal per groep Sterrenpalet 
2017/2018: 
Groep 0:  31  
Groep 1:  29 
Groep 2: 22 
Groep 3: 26 
Groep 4:  28 
Groep 5: 23  
Groep 6:  22 
Groep 7:  24 
Groep 8:  26 
Totaal: 199  
 

Formatie 
groepen het 
Sterrenpalet 
We hanteren een maximum van 28 leer-
lingen per groep en vormen aan de hand 
van bovengenoemde aantallen de vol-
gende groepen: 
Groep 1/2A: 18-25 leerlingen 
Groep 1/2B:  16-24 leerlingen 
Groep 1/2C:  16-24 leerlingen 
Groep 3:  26 leerlingen 
Groep 4:  28 leerlingen 
Groep 5:  23 leerlingen 
Groep 6:  22 leerlingen 
Groep 7:  24 leerlingen 
Groep 8:  26 leerlingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenaantal 
per groep Ster-
renpalet 
2017/2018: 
Groep 0:  6  
Groep 1: 6 
Groep 2: 10 
Groep 3: 10 
Groep 4: 8 
Groep 5: 9  
Groep 6: 1 
Groep 7: 7 
Groep 8:  9 
Totaal: 66 
 

Formatie 
groepen IKC 
Juliana 
We hanteren een maximum van 28 leer-
lingen per groep en vormen aan de hand 
van bovengenoemde aantallen de vol-
gende groepen: 
Groep 1-2: 16-22 leerlingen 
Groep 3:  10 leerlingen 
Groep 4-5:  17 leerlingen 
Groep 6-7-8: 17 leerlingen 
 

Kinderopvang 
 Buitenschoolse opvang   

 Voorschoolse opvang 

 Peuteropvang (dinsdag 8.30 – 11.30 uur 

en vrijdag 8.30 -12.00 uur, locatie 
Juliana ) 

 Kinderdagverblijf   
 

Team 
Ons team bestaat op dit moment uit maar 
liefst 33 mensen, die allemaal voor uw 
kind(eren) klaarstaan! 
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Afscheid 
Het Sterrenpalet neemt afscheid van vier 
personen, te weten: Tobias Kwant, Riny 
Grijsen, Susan Wemekamp en Maureen 
Oude Essink Nijhuis. 
Dit afscheid vindt plaats op donderdag 13 
juli om 14.15 uur. 
 

Groep 1-2A 
De 16-25 leerlingen krijgen dit jaar juf 
Trudie Schokkin en juf Marit Loman. Juf 
Marit werkt op maandag en dinsdag en juf 
Trudie op woensdag t/m vrijdag. Marit 
heeft een vast contract gekregen, hoera! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2B 
De 16-24 leerlingen krijgen dit jaar juf 
Lynn ter Bals. Juf Lynn staat de hele week 
voor deze groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2C 
De 16-24 leerlingen krijgen dit jaar juf 
Carla Bennink en juf Bea ter Borg. Juf 
Carla werkt op maandag en juf Bea op 
dinsdag t/m vrijdag. 
Omdat Bea nieuw is binnen het team, 
wordt zij even naar voren geroepen en 
persoonlijk verwelkomd met een bos bloe-
men. Bea stelt zich even in het kort voor 
aan iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De indeling voor de groepen 1-2 A, B en C 
is bekend. Een lijst met namen ligt 
achterin de zaal ter inzage en hangt in-
middels op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2 (D) 
De 16-22 leerlingen krijgen dit jaar juf 
Carolien Koning en juf Carla Bennink. Juf 
Carolien werkt op maandag, donderdag en 
vrijdag en juf Carla op dinsdag en woens-
dag. 

Groep 3 
De 26 leerlingen krijgen dit jaar juf Alies 
Knoef en juf Audry Theissen. Juf Alies 
werkt op maandag, dinsdag en vrijdag en 
juf Audry op woensdag en donderdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3 
De 10 leerlingen krijgen dit jaar juf Alieke 
Leppink en juf Naomi Herwing. Juf Alieke 
werkt op maandag, dinsdag en woensdag 
en juf Naomi op donderdag en vrijdag. 

Groep 4 
De 28 leerlingen krijgen dit jaar juf Micha 
Hoekstra. Zij werkt op maandag, dinsdag 
en vrijdag. Voor de woensdag en donder-
dag is het nog niet bekend welke juf/
meester in deze groep komt. Zodra dit 
bekend is, laten we dit weten. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groep 4-5 
De 17 leerlingen krijgen dit jaar juf Dinie 
Bouwmeester en juf Jeanet Habers. Juf 
Dinie werkt op maandag tot en met don-
derdag en juf Jeanet op vrijdag. Bov-
endien geeft zij gymles aan de leerlingen 
van de groepen 3-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5 
De 22 leerlingen krijgen dit jaar juf Annie 
de Vries en juf Maartje Hofstede. Juf An-
nie werkt op maandag en dinsdag en juf 
Maartje op donderdag en vrijdag. Beiden 
werken de woensdag om en om. 

 

Groep 6 
De 22 leerlingen krijgen dit jaar juf Joyce 
ten Elzen en juf Laura Schopman. Juf 
Joyce werkt op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag en juf Laura op woens-
dag. 
 

Groep 7 
De 24 leerlingen krijgen dit jaar juf Marian 
Woolderink. Juf Marian werkt op maandag 
dinsdag en vrijdag. 
Voor de woensdag en donderdag is het nog 
niet bekend welke juf/meester in deze 
groep komt. Zodra dit bekend is, laten we 
dit weten. 
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Groep 8 
De 26 leerlingen krijgen dit jaar meester 
Erik Wolterink. Meester Erik staat de hele 
week voor groep 8. 
 

 
 
 
 
 
 
Groep 6-7-8 
De 17 leerlingen krijgen dit jaar meester 
Niels van Beusekom.  Meester Niels staat 
de hele week voor groep 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IB/OB/Locatie-coördinatoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast blijven Laura Schopman en 
Alieke Leppink interne- en onderwijskun-
dige begeleider en locatiecoördinator.  
Hun taken zijn: 

 Aanspreekpunt  

 Teamcoördinator  

 Interne begeleider/ 

 Coördinator leerlingenzorg  

 Schoolontwikkeling  

 Managementteam  

Ineke vraagt Laura hoe lang zij inmiddels 
werkzaam is op het Sterrenpalet. ”6 
jaar”, luidt het antwoord. ”Alieke hoe 
lang weet jij het voor jou ook?” ”Ja, 12,5 
jaar!” antwoordt Alieke  vrolijk. Daarop 
wordt Alieke naar voren gevraagd en 
wordt zij verrast met een enorm boeket 
bloemen namens VCO. Alieke, van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum! 
 

Gym en Beweeg Wijs 
Juf Jeanet Habers geeft gymlessen op de 
maandag, donderdag en vrijdag aan de 
peuters en de groepen 2 t/
m 8. Het gymrooster volgt 
nog voor de zomervakantie. 
 
 
 
 
 
 

Onderwijsassistent(en) 
Tevens zijn er 2 onderwijsassistenten/
ondersteunende leerkrachten werkzaam 
op het Sterrenpalet: 
Rogier Assink en Rieke Welink. Rieke zal 
deze taak ook op de Juliana uitvoeren. Als 
er een invaller nodig is in één van de kleu-
tergroepen, kan zij dat ook zijn. Rieke zal 
zich op een later tijdstip voorstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peuteropvang 
Daniëlle Karel, peuteropvang en BSO 
 
 
 
 
 
 
 

BSO 

Daniëlle Karel, Robin ter Maat en Rogier 
Assink zijn werkzaam als vaste BSO-
begeleiders.  
 

Inval 
Voor de inval doen wij, als wij deze intern 
niet kunnen oplossen met een invalleer-
kracht, een beroep op de OBT 
(Onderwijsbureau Twente).  
 

Administratief medewerker 
Mirjam Lefering blijft werkzaam als ad-
ministratief medewerker.  
Elke maandag- en vrijdag-
ochtend is zij aanwezig op de 
IKC Juliana en elke donderdag 
op het Sterrenpalet. 
 

Conciërges 
Ook onze conciërges Klaas Snijder en Mark 
KösterHenke blijven op het Sterrenpalet 
en de Juliana werkzaam. Mark is elke 
ochtend aanwezig aan de Huenderstrat en 
Klaas elke donderdag op de locatie Beu-
kenlaan. Daarnaast is klaas elke maandag 
t/m woensdag te vinden op de Juliana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilliger 
Heel blij zijn we met onze 
vrijwilliger, Martin Köster-
Henke, die om de dag aan-
wezig is op het Sterrenpalet. 
Hij verricht heel wat hand- 
en spandiensten.  

Directeur 
Ineke Neerhof. Ineke begint 
meestal op de maandag op het 
Sterrenpalet en donderdags op 
IKC Juliana. Daarnaast is zij 
daar waar nodig is. Het feit 
blijft dat zij niet iedereen 
altijd ziet. Hiervoor kijken we uit naar 
één gebouw. Tot dit gerealiseerd is (maar 
ook daarna), blijft gelden: Ineke is áltijd 
mobiel bereikbaar voor een telefoontje of 
een app (of mail) en ook het maken van 
een afspraak is altijd mogelijk! Haar mo-
biele nummer is: 06-12643247. 
 

Elk kind mag 
schitteren! 
Door middel van bovengenoemde hopen 
we ons doel te 
bereiken namelijk dat 
elk kind mag schit-
teren! 

 
 
 
 

Vakanties 
Herfstvakantie:     23 t/m 27 oktober 2017  
Kerstvakantie:       25 december 2017 t/m       
5 januari 2018  
Voorjaarsvakantie:           26 februari t/m   
2 maart 2018 
Pasen:       30 mrt. t/m 2 april 2018 
Koningsdag:              27 april 2018 
Meivakantie:      30 april t/m 11 mei 2018 
(inclusief Hemelvaart)  
Pinksteren:               21 mei 2018 
Zomervakantie:                       16 juli t/m  
24 augustus 2018  

 

Vrije dagen 
 Studiedag team, alle leerlingen vrij: 

welke dag dit wordt, maken we nog 
voor de zomervakantie bekend.  

 Sinterklaas groep 1/2:  5 december, 

vanaf 10.00 uur  

 Laatste schooldag alle groepen: 13 juli, 

vanaf 12.00 uur  
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Deze kleurplaat geeft nog verschillen weer. We werken toe naar steeds meer 
eenheid, zoals op de volgende kleurplaat te zien is. Op de plaat zien we een 
bakker met een taart, want we hebben ook vanavond weer veel successen te 
vieren. De echte taart bewaren we tot de opening van de nieuwe school. Va-
navond staat er een symbolisch ”taartje” klaar voor iedereen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Bedankt voor uw 
komst! 
Ineke bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
 
 

 
Aansluitend worden alle aanwezigen uitgenodigd een kijkje te komen nemen in het voormalige Assink Lyceum aan de Prins Bern-
hardstraat. Ook hier staan een hapje en een versnapering klaar. De versnapering symboliseert het ‘taartje’ en tegelijk het 
kleurenpalet van vanavond, waarbij de vorm ook lijkt op een palet, passend bij het Sterrenpalet!  
 
 

 
 
 
 
 

 

Bijlage 
Bij dit verslag ontvangt u tevens het 

artikel Ouderbetrokkenheid 3.0 zo-

als te lezen staat op http://

wijzeroverdebasisschool.nl/

ouderbetrokkenheid-haal-samen-

met-de-leerkracht-het-beste-uit-je-

kind/ 
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