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Midden in de samenleving 

 Organisaties, clubs en verenigingen. 

We willen gebruik maken van de tal-

enten in Eibergen. Zo hebben de 

leerlingen van de plusklas dit jaar 

schaakles gehad van de schaakclub, 

zijn er vier leerlingen geslaagd voor 

het Jeugd EHBO-diploma, is er een 

typcursus geweest en hebben we 

daarnaast diverse gastlessen gehad. 

 Wijkbeweegteam. Door middel van 

een wijkbeweegteam hopen we met 

alle scholen het naschools aanbod uit 

te kunnen breiden. Clubs en 

verenigingen zijn en worden hiervoor 

benaderd. Het gaat erom dat kin-

deren zich op alle gebieden kunnen 

ontwikkelen. 

 Beweeg Wijs. Bij bovengenoemde 

ontwikkelingen speelt Beweeg Wijs 

een belangrijke rol. Het aanbod van 

Beweeg Wijs bestaat uit begeleiding 

van het schoolpleinspel, naschoolse 

activiteiten, het helpen opzetten van 

wijkactiviteiten door een buurtsport-

coach. Ook is Het Sterrenpalet pi-

lotschool voor het pleinrekenen. Dit 

pleinreken-activietiten worden in-

middels aangeboden van groep 1 t/m 

8. Kinderen leren op een speelse 

manier met getallen omgaan: 

hinkelen van 0 naar 100, boter-kaas-

eieren met getallen, enz.  

 

 

 

                 Het Letterpalet 
 
 

Voorwoord 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van 

het Sterrenpalet 

Hierbij ontvangt u een samenvatting 

van de informatie, die we op woensdag 

17 juni gegeven hebben tijdens het info

-uur, aangevuld met definitieve data 

voor het komende schooljaar. 

 

Welkom 

Ineke bedankt de ouders die in grote 

getalen aanwezig zijn. Ze vertelt dat 

Jan Morren, ook werkzaam op een 

school in Enschede, zich verbaast over 

het grote aantal aanwezige ouders. De 

betrokkenheid van u als ouders op het 

Sterrenpalet is uniek, waarvoor dank!  

Ineke doet een terugblik op de infor-

matie-avond van vorig jaar: toen ston-

den we voor de fusie op het punt dat 

we niet precies wisten wat ons te 

wachten stond. Nu zijn we alweer een 

jaar verder. 

Ineke heeft een schatkistje bij zich. 

Een verrassing in een doosje: hoe pakt 

dit uit? In het kistje zit een zakje met 

daarin een steen. Als je deze steen 

stukslaat, krijg je de meest prachtige 

schitteringen te zien. Zo kun je iets 

wat nog niet zichtbaar is tot schittering 

brengen. Dat is wat we in het af-

gelopen jaar na de fusie hebben gep-

robeerd en door middel van ons onder-

wijs altijd blijven proberen in de ont-

wikkeling van ieder kind.   

Opening het Sterrenpalet 

Er wordt even teruggeblikt naar de 

opening van het Sterrenpalet, bijna 

een jaar geleden. Toen is ook het logo 

onthuld. Het logo heeft een door-

lopende lijn die staat voor de door-

gaande lijn in het onderwijs. De ster 

bestaat uit vijf punten die verwijzen 

naar het 5-sterrenonderwijs dat het 

Sterrenpalet biedt.                            

Zijn die 5 punten bereikt? We kijken 

naar de 5 punten. 

 

IKC = Integraal Kind-Centrum 

 Onderwijs en opvang in één     

 BSO (voor- en naschools) 

 Peuterarrangement 

De BSO floreert onder leiding van 

Robin, Miriam en Ineke. Er is zowel 

voor- als naschoolse opvang. Voor-

schoolse opvang is zelfs mogelijk inclu-

sief ontbijt. 

We zijn bezig met het realiseren van 

het peuterarrangement. Op het Ster-

renpalet is op dit moment geen plek or 

de peuteropvang. Daarom is gekozen 

voor samenwerking met de Juliana en 

is het de bedoeling daar de opvang te 

realiseren. 

 

                             

 

 



 Talentontwikkeling. De leerkrachten 
hebben een cursus Talentontwikke-
ling gevolgd ter ondersteuning van 
het geven van projectmatig onder-
wijs. Komend schooljaar wordt er 
een leerkrachttraining van Leskracht 

gedaan.  

 

Elk kind mag schitteren! 

Dit is onze slogan.  We vinden het heel 
belangrijk, dat kinderen zich prettig 
voelen. Of dat zo is, zie je onder an-
dere aan de ogen van kinderen. Als 
deze schitteren, voelt een kind zich 
fijn. Is dit niet het geval dan moet daar 

aandacht aan worden besteed. 

Als kinderen zich prettig voelen, kun-
nen ze nog meer en beter hun talenten 
ontwikkelen. Als ze dat doen, schit-

teren ze op die manier ook schitteren!  

 

 

 

Schittermoment 

Alle aanwezige ouders krijgen een 
boekje + pen cadeau. Dit cadeautje is 
ons aangeboden door het VCO-bestuur 
naar aanleiding van het traject Excel-
lente Scholen dat het Sterrenpalet 

heeft doorlopen. 

Wij zijn dit traject ingegaan als extra 
meetlat om te kijken waar onze school 
staat. Er is nu op een andere manier 
naar onze school gekeken dan normaal 
door de inspectie wordt gedaan. We 
zijn veel verder gekomen in het traject 
dan verwacht. Waarom? Omdat er 
sprake is van een pestvrij klimaat (dit 
betekent niet dat er nooit wordt gep-
est, maar wel dat wij het pesten 
‘onder controle’ hebben en zoveel 
mogelijk weten te voorkomen); de 
leerlingenzorg (de jury was onder de 
indruk van de administratie die zo goed 
op orde was); en het geïntegreerd aan-
bod bewegingsonderwijs tijdens de 
gymlessen, het schoolpleinspel en de 

buitenschoolse opvang. 

Het bestuur vond dat het eindresul-
taat, want we zijn veel verder geko-
men dan we hadden verwacht, beloond 
mocht worden met een cadeautje. 
Daarom hebben alle leerlingen een 
rugzak gekregen en is er voor de 

ouders dit schrijfblokje met pen. 

Het is absoluut niet de bedoeling om te 
pronken, maar we zijn wel trots op het 
feit dat we zo ver zijn gekomen met 

het Sterrenpalet. 

Als de cadeautjes zijn uitgedeeld, 
vraagt Ineke alle aanwezigen een schit-
termoment van het afgelopen jaar op 
te schrijven voor het kind, de leer-

kracht, de school of de ouders. 

Een aantal voorbeelden die hiervan 

genoemd werden zijn: 

 “Dat de school het Excellentie-
traject in is gegaan is juist top. Het 
is heel knap dat de school zover is 
gekomen en dat er zo’n mooi resul-

taat is bereikt”; 

 “Het kamp was top!”; 

 “Het winnen van het touwtrektoer-

nooi”; 

 “Er zijn schitterende invalkrachten 
gevonden. Onze kinderen zijn daar 

heel blij mee.”; 

 “Mijn kind gaat met plezier naar 

school!”; 

 “Dat mijn kind ervan baalde dat hij 
naar die stomme 3-Sprong school 
moest en dat hij nu zegt dat het de 

coolste school is die er is!”; 

 “Dat de leerkrachten op kraamvisite 

zijn geweest”; 

 “De betrokkenheid van de leerkrach-

ten en kinderen is super”; 

 “Mijn kind is hartverwarmend ver-

welkomd op deze school”; 

 “Een compliment voor juf Lynn die 
de groep zo goed heeft opgevangen 
na de uitval van juf Riny en juf Na-

tascha”; 

 “Dat de ouders zo enthousiast zijn 
over Basisschoolnet is voor ons als 

personeel heel fijn”; 

 “De samenwerking met ouders is 

heel bijzonder”; 

 “Een compliment voor de luize-
nouders en verkeersouders die er 

elke keer weer zijn”; 

 “De ouders die altijd aanwezig zijn 

bij de evenementen. Wat fijn!” 

 Leef Wijs. In het verlengde van 

Beweeg Wijs gaan we komend jaar 

ook werken met Leefwijs. Dit is een 

nauw aansluitende nieuwe ontwik-

keling. Hierbij ligt de nadruk op 

gezond en beweging.  

 

Uitblinken in rekenen en taal 

Het doel is: uit een kind halen wat er 

in zit. 

 Analyses en rapportages. Ineke laat 

aan de hand van een tweetal dia-

grammen zien dat er nog steeds ver-

beteringen plaatsvinden in de ont-

wikkeling van de kinderen.  

 Eind-Citotoets: 535,2!  De ver-

wachting was dat we dit jaar het 

gemiddelde van 535 niet zouden 

halen. Dit is toch gelukt! Wij zijn 

trots op de prestaties die de leer-

lingen hebben neergezet. 

 

Maatwerk voor ieder kind 

We werken met: 

 Groepsplannen met 3 niveaus 

 Taakbrieven 

 Handelingsgericht werken 

 Extra zorg/plusklas 

 Wet passend onderwijs, die per 1 

augustus 2014 van kracht is gegaan.  

 

Ruimte voor talent 

 Projectmatig onderwijs. Aardrijks-

kunde, geschiedenis en natuur wor-

den door middel van thema’s en pro-

jecten aangeboden. Dit levert heel 

leuke en leerzame presentaties op. 

We horen van ouders ook terug, wat 

voor kennis kinderen hebben opge-

daan. Bovendien is het projectmatig 

werken een mooie voorbereiding op 

het voortgezet onderwijs, waar veel 

op deze manier wordt gewerkt. 

 Leskracht. We maken gebruik van de 

materialen van Leskracht bij het pro-

jectmatig werken. Dat vervolgen we 

in het volgende schooljaar.  
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Groep 8: 17 leerlingen 

 

Wie komt er voor welke groep? 

Groep 1-2A: (21-28 leerlingen) Trudie 
Schokkin en Ans Hofstede. (Afwisselend 
maandag/dinsdag en woensdag t/m 

vrijdag) 

Groep 1-2B: (21-28 leerlingen) Riny 
Grijsen (maandag) en Lynn ter Bals 

(dinsdag t/m vrijdag) 

Groep 3: (18 leerlingen) Tot Alies 
terugkomt van haar zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof komt Nienke Wes 
voor deze groep te staan. Na terugkeer 
van Alies zal zij op de maandag, dins-
dag en vrijdag aanwezig zijn en Nienke 

op de woensdag en donderdag.  

Alies neemt afscheid als interne/
onderwijskundige begeleider en loca-

tiecoördinator. 

De nieuwe IB/OB/Locatiecoördinator 
blijft: Laura Schopman. Daarbij horen 
de volgende taken: het aanspreekpunt 
zijn, locatie-/teamcoördinator zijn, de 
interne begeleiding/coördinatie leer-
lingenzorg, de schoolontwikkeling en 
de deelname aan het  management-

team. 

Groep 4: (17 leerlingen) Micha Hoek-
stra (maandag en dinsdag) en Natascha 
Kist (woensdag/donderdag en vrijdag). 
Tot Micha terugkomt van haar zwang-
erschapsverlof komt Stéphanie Zijsling 
op de maandag en dinsdag voor de 

groep te staan naast Natascha. 

Groep 5: (20 leerlingen) Joyce ten 
Elzen (maandag/dinsdag en woensdag) 
en Maartje Hofstede (donderdag en 

vrijdag) 

Groep 6: (26 leerlingen) Annie de Vries 
(maandag/dinsdag en woensdag) en 

Tobias Kwant (donderdag en vrijdag) 

Groep 7: (14 leerlingen) Marian 
Woolderink (maandag/donderdag en 
vrijdag) en Tobias Kwant (dinsdag en 
woensdag). Tot Marian terugkomt van 
haar zwangerschapsverlof komt Jan 
Morren op de dinsdag en woensdag 

voor de groep te staan naast Tobias. 

Groep 8: (17 leerlingen) Erik Wolterink 

(de hele week) 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: 
Op de maandag en donderdag blijft 
Jeanet Habers de gymlessen aan alle 
groepen geven. Het gymrooster volgt 

nog.  

Administratief medewerker: Mirjam 
Lefering blijft 1,5 dag werkzaam op 

het Sterrenpalet. 

Concierges: Mark KösterHenke (elke 
ochtend) en Klaas Snijder (elke donder-

dag op de locatie Beukenlaan) 

Directeur: Ineke Neerhof (maandag en 

donderdag, daarnaast flexibel). 

 

Ineke blikt terug op het afgelopen 
schooljaar als directeur van de locaties 
Huenderstraat en Beukenlaan en van 
IKC Juliana. Zij hoort wel eens dat zij 
minder zichtbaar is en erkent dat ook, 
maar benadrukt dat zij mobiel (06-

12643247) altijd bereikbaar is! 

Ineke deelt ook een persoonlijk ver-
haal. Zij vertelt dat zij zich geruime 
tijd zorgen heeft gemaakt over haar 
gezondheid. Om een lang verhaal kort 
te maken: er bleek geen sprake te zijn 
van een darmziekte, maar zij is 
zwanger! Inmiddels is zij 27 weken 
zwanger. Dit betekent dat ook Ineke 

met zwangerschapsverlof gaat. 

Rijk Slok zal haar in die periode ver-
vangen. Rijk Slok is directeur van een 
basisschool in Enschede geweest en is 
nu werkzaam op het VCO Bestuurscen-
trum, waar hij verantwoordelijk is voor 

een aantal regel- en kwaliteitszaken. 

Dankzij… 

Een zeer gedreven team. Ineke roept 
alle vaste teamleden naar voren. Zij 
krijgen allen een zakje met daarin een 
schitterende steen. Als dank voor het 
realiseren van zoveel schitteringen op 
school en om te blijven schitteren, 
zodat zij nog heel lang voor heel veel 

schitteringen mogen zorgen. 

Wij kunnen juf Joyce feliciteren met 

haar vaste contract. 

In het volgende schooljaar keren juf 
Marian, juf Micha en juf Alies terug. 
Zij genieten nu van hun zwanger-
schapsverlof. Juf Alies is inmiddels 
bevallen van Wout. Het gaat met bei-

den heel erg goed. 

 

Nieuwe collega’s 

Ineke roept de invalkrachten Lynn ter 
Bals, Stéphanie Zijsling, Jan Morren en 
Nienke Wes  naar voren. Zij komen alle 

vier terug na de zomervakantie! 

 

Samen voor en met… 

We starten het nieuwe schooljaar met 

157 leerlingen. 

 

Leerlingenaantal per groep 

Groep 0:   26  

Groep 1:   13 

Groep 2:   30 

Groep 3:         20 

Groep 4:   16 

Groep 5:  20  

Groep 6:   26 

Groep 7:   15 

Groep 8:   17 

 

Formatie groepen  

We gaan uit van maximaal 28 leer-
lingen per groep. Dan komen we uit 

op: 

Groep 1/2A: 21-28 leerlingen 

Groep 1/2B : 21-28 leerlingen 

Groep 0 : in de tweede helft van het 

schooljaar 

Groep 3: 20 leerlingen 

Groep 4: 16 leerlingen 

Groep 5: 20 leerlingen 

Groep 6: 26 leerlingen 

Groep 7: 15 leerlingen 
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Nieuw gebouw? 

Wat is de stand van zaken?  Vorig jaar 
was nog niet bekend of de keuze voor 
nieuwbouw op de locatie aan de 
Huenderstraat of op de locatie van Het 
Assink aan de Prins Bernhardstraat zou 
vallen. Na onderzoek is de keuze ge-
vallen op een nieuw gebouw aan de 
Huenderstraat. Een ingediende bou-
waanvraag is in het afgelopen jaar door 
de gemeente afgewezen. In februari is 
een nieuwe aanvraag ingediend en in 
december krijgt het bestuur hierop 

antwoord. 

De regie ligt in handen van de ge-

meente Berkelland. 

 

Continurooster 

We hebben een enquête afgenomen 

omtrent het continurooster.  

Van de 116 ouders hebben er maar 
liefst 88 deelgenomen, waarvoor onze 

dank! 

 

Resultaten evaluatie: 

*85% tevreden over huidige schoolti-

jden (vorig jaar 82%) 

*77% tevreden over begintijd (8.15 uur) 

*87% tevreden over eindtijd (14.15 uur)  

*6% is voor vijf-gelijke-dagen-model 

*79% is tevreden over de lengte van de 

middagpauze 

 

Voordelen continurooster: 

*Meer rust en continuïteit voor kin-

deren en ouders 

*Kinderen voelen zich er goed bij  

*De dagen lijken minder lang  

 

Nadelen continurooster: 

*Lange dagen voor de kleuters  

*Geen mogelijkheid thuis te eten  

*Ongelijke tijden op vrijdag kleuters/

groep 3 t/m 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten continurooster: 

*Tijd voor eten en drinken   

*Opeten van de lunch   

*Lengte van de pauze van de leerkrach-

ten 

*Verkeersveiligheid rond de school 

(meer mensen met de auto)  

*Gevolgen schooltijden op ontwikkeling 

van kinderen 

*Enquête kinderen (we willen de kin-

deren nog naar hun mening vragen) 

Naar aanleiding van het punt verkeers-
veiligheid benadrukt Ineke nogmaals de 
regel voor de locatie Huenderstraat: 
fietsers gebruiken de ingang Huender-
straat. Auto’s worden geparkeerd aan 

de Irenestraat of Klaashofweg. 

De afgesproken straal voor het gebruik 
van fietsen zal door de verkeersouders 
nog nader worden bekeken om te kij-
ken of deze aangepast kan worden nu 
er meer ruimte voor fietsen is in het 

fietsenhok. 

 

Uit bovenstaande percentages kunnen 
we concluderen dat de meeste ouders 
en personeelsleden tevreden zijn over 
de huidige schooltijden en dat we deze 

daarom dus kunnen handhaven.  

Aan de aandachtspunten zullen we 
zeker aandacht besteden in de ko-
mende tijd. Daarvan houden we u op 

de hoogte. 

Mocht u het volledige rapport met re-
sultaten van de evaluatie willen lezen 

of inzien, dan is dit altijd mogelijk!   

Mocht u vragen en/of opmerkingen 
hebben over deze informatie, dan 

horen we het graag.  

 

Locaties 

We zijn vorig jaar gestart met twee 
locaties: de Beukenlaan en Huender-
straat. Daarbij hebben we rekening 
gehouden met het wegbrengen en 
ophalen en hebben we zoveel mogelijk 
gezamenlijke activiteiten georgani-
seerd. De vraag was hoe lang we ge-
bruik zouden moeten maken van deze 

twee locaties.  

Ook het schooljaar 2015/2016 beschik-
ken we over dezelfde locaties. En ook 
dit jaar gaan de groepen 6, 7 en 8 naar 
deze locatie. Dit jaar heeft de ge-
meente echter besloten dat de locatie 
Beukenlaan gedeeld moet worden met 
een aantal groepen van basisschool Op 
d’n Esch. Er is gezocht naar andere 

oplossingen, maar die zijn er niet. 

Het rechterdeel (hoge deel) wordt 
ingericht voor het Sterrenpalet. Hier-
voor zullen de wc’s en ict-
voorzieningen worden aangepast. 
Beide scholen krijgen hun eigen in-
gang. Daarnaast is er sprake van an-
dere schooltijden bij beide scholen. 
Op d’n Esch heeft geen continurooster, 
bovendien hebben zij een andere 

pauze. 

Enkele ouders uiten hun zorgen om-
trent de verschillende schooltijden. Zij 
zijn bang dat dit voor geluidsoverlast 
zal zorgen op het moment dat het 
Sterrenpalet als les heeft. Door de 
leerkrachten wordt ingeschat dat dit 
mee zal vallen, maar er zal op gelet 

worden.  

Ineke benadrukt dat er samen goede 

afspraken gemaakt zullen worden. 
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Bedankt 

Bedankt voor uw betrokkenheid, ver-
trouwen, samenwerking en ook komst 

op deze avond! 

Vakanties: 

Herfstvakantie: 19 t/m 23-10-2015 

Kerstvakantie: 21-12 t/m 01-01-16 

Voorjaarsvakantie:22 t/m 26-02-2016 

Pasen: 25 t/m 28-03-2016  

Meivakantie: 25-04 t/m 06-05-16 

Hemelvaart: 05-05-2016 

Pinksteren: 15 en 16-05-2016 

Zomervakantie: 18-07 tm 26-08-2016 

 

Vrije dagen: 

Lange weekenden groep 1 t/m 4:     
20 t/m 23 november 2015 en             

22 t/m 25 januari 2016 

Sinterklaas groep 1/2:                          

4 december, vanaf 10.00 uur  

Laatste schooldag alle groepen:         

15 juli, vanaf 12.00 uur  

Doorlopende schoolontwikkeling 

Hierbij hoort voor het komende school-

jaar:  

* Het voortzetten van het geven van 

Engels aan groep 1 t/m 8 

* Het invoeren van een nieuwe taal-

methode: Taal Actief   

* Het gebruik van Snappet in groep 4 t/

m 8   

* Het verder invoeren van projectmatig 

onderwijs door middle van Leskracht   

* De ontwikkelingen behorend bij 

Beweeg Wijs en … Leef wijs!  

 

Wij wensen al onze leerlingen een 

“schitterend” nieuw schooljaar! 

 

Tot ziens! 

Maar eerst zetten we nog even de laat-
ste schoolactiviteiten voor u op een 

rijtje: 

20 juni: Pleinwerkzaamheden 

25 juni: Schoolreisjes   

29 juni: Schoonmaak 

30 juni:10-minuten-gesprekken 

09 juli: Schoolfeest    

Het schoolfeest staat dit jaar in het 
teken van sterren. Alle kinderen mo-
gen verkleed als ster naar school ko-
men. Wij nodigen u bij deze uit om 
aan het einde van de dag alle sterren 
op de rode loper met een luid applaus 

te begroeten. 
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