Basisschool Sterrenpad ’t Ven
‘De school waar ieder kind mag stralen’
Onze visie op goed onderwijs
Leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen maakt dat onze school. De school waar we trots op zijn
en waar ieder kind kan en mag zijn zoals die is.
Basisschool Sterrenpad ‘t Ven is een kleine, actieve basisschool in ’t Ven. De school maakt deel uit
van de gemeenschap en hiermee staan we midden in de samenleving.

Groene ontmoetingsplek
Onze school staat in een groene omgeving met veel kassen en tuinbouw. Groen betekent voor ons
dat we ons bewust zijn van onze omgeving, maar ook van onze gezondheid. Voldoende beweging
gedurende de dag, gezonde tussendoortjes en een uitdagende speelplaats zorgen ervoor dat de
kinderen genoeg energie hebben om te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind wil leren en
ontdekken en dat kan het beste met de volle energie!
Groen betekent voor ons ook dat er een goed sociaal klimaat heerst op onze school. Een goede sfeer
en respectvolle omgang met elkaar staan bij ons hoog in het vaandel. ‘Groen’ betekent in dit geval
dan ook wel veiligheid.
Wij willen de kinderen een goede, gezonde en vertrouwde basis bieden om te komen tot leren. Wij
willen dat onze kinderen zich prettig voelen op school en werken daar elke dag aan. Door middel van
sterren belonen we positief gedrag van kinderen en kunnen we een schoolbeloning verdienen.
Samen maken we de school en samen zorgen we voor elkaar.
Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend. De leerlingen onderling, met leerkrachten en met
ouders. Daarbij horen ook de kinderopvang en de partners uit de wijk. Door kennis te bundelen en
goede en open communicatie, ontstaat verbondenheid. Samen staan we sterk!
Kortom: Groen betekent voor ons gezondheid, veiligheid, positiviteit en energie.

Onze kinderen
Zelfvertrouwen, weten dat je er mag zijn, is belangrijk in het ontwikkelproces van kinderen. Open
staan voor leren begint met nieuwsgierigheid, willen ontdekken en lekker in je vel zitten. Kinderen
kunnen vol enthousiasme en verwondering werken en wij zien het als onze taak om dit te stimuleren.
Als leerkracht kijken we naar de kinderen om te zien wat ze nodig hebben en ons aanbod daar op aan
te passen. We werken graag met de wereld om ons heen om een zo goed mogelijk beeld te
scheppen. We zorgen voor uitdaging, bieden vertrouwen, zodat de kinderen zich op hun eigen tempo
kunnen en mogen ontwikkelen.
Creativiteit in denken en doen. We stimuleren elk kind om dit te ontwikkelen en tot uiting te
brengen.
We willen de kinderen bewust maken van zichzelf, van hun eigen ontwikkeling. Waar zijn ze mee
bezig en wat willen ze nog graag leren? Wat vinden ze nog moeilijk of wat zien ze als uitdaging?
Eigenaarschap: kinderen eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling. Door middel van
kindgesprekken wordt dit door de leerkracht begeleid en ondersteund.
De maatschappij blijft in beweging en wij willen onze kinderen daarop voorbereiden. Zij maken deel
uit van onze maatschappij en zoeken daarin een passende plek.

Leren
In onze lessen zorgen wij ervoor dat elk kind kan leren en het aanbod krijgt dat het nodig heeft. Wij
verdelen dat in verschillende niveaus en brengen dat tot stand door middel van verschillende
werkvormen. In deze werkvormen zijn verschillende vaardigheden verweven. Denk aan
samenwerken, hulp bieden, leren plannen, creatief denken en leren met inzet van diverse middelen.
Sterk in ontwikkeling op onze school is het groepsdoorbrekend werken, waarbij de kinderen de
leerstof op een hoger of lager groepsniveau aangeboden krijgen. Zo kan elk kind zich ontwikkelen.
We zoeken naar het talent in elk kind en zijn trots op al onze leerlingen!
Onze school gaat voor groei. We stellen hoge doelen en we streven naar opbrengsten die passend
zijn bij onze kinderen. Wij monitoren elk kind en dragen zorg voor een goede en stabiele
vooruitgang. We delen de zorg met u als ouder en gaan in gesprek.
Samen gaan we namelijk voor hetzelfde doel: Het beste voor uw kind!

