Gbs De Sterrenpracht, regulier basisonderwijs, Axel

Gbs de Sterrenpracht is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging. De Sterrenpracht is een gereformeerde basisschool.
Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de
levende God Dit doen we vanuit de Bijbel. We passen de bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.
De Sterrenpracht
1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
2. geeft uitstekend Onderwijs en heeft een duidelijke visie.
3. heeft een lerende cultuur
4. heeft een open en veilig schoolklimaat
5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.
Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert De Sterrenpracht de volgende kernwaarden:
• Liefde
• Plezier
• Groei
• Samen
Onze missie
Het onderwijs op De Sterrenpracht stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen op De Sterrenpracht. De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn
woord, de Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs op De Sterrenpracht.
In geloof en met plezier
De Sterrenpracht biedt onderwijs van betekenis. Onze inzet is erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen
mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere
leerling en iedere medewerker zijn Gods geliefde kinderen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk. Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders
en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische
samenleving.
Onze belofte
Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op De
Sterrenpracht geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in
staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking
op De Sterrenpracht met ouders nodig.
Passend onderwijs
We werken samen met andere scholen in de regio in een samenwerkingsverband SO/SBO Zeeuws-Vlaanderen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, i.s.m. ouders (en leerling).
Thematisch werken
De school werkt thematisch bij de vakken van wereldoriëntatie. We gebruiken daarbij werkvormen om kinderen meer en beter bij hun leerontwikkeling te betrekken.
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Doelgroep

Uitstroombestemming

Leerlingen van 4-12
jaar oud.

§
§
§
§

Onze ouders kiezen
bewust voor primair
onderwijs vanuit de
Bijbel en stemmen in
met de identiteit van
De Sterrenpracht.

VMBO
HAVO
VWO
gymnasium

Onderwijsbehoeften (aandacht en
tijd)

Extra ondersteuning

Handelingsgericht werken
De school werkt
handelingsgericht bij rekenen,
taal en lezen. Dat betekent dat
de onder- wijsbehoeften van elk
kind in beeld gebracht worden
en het onderwijs voor de
basisvakken op het kind wordt
afgestemd.

§

Eigenaarschap
We vinden het belangrijk dat
kinderen eigenaar zijn van hun
eigen leerproces, zich
verantwoordelijk voelen. Om
dat te bereiken werken we
onder andere met weektaken in
de bovenbouw. We besteden
daarbij ook aandacht aan het
leren leren, waarbij concentratie
en taakgerichtheid een
belangrijke plaats innemen.

§

De sociaal emotionele
ontwikkeling
Wij willen een school zijn, waar
een sfeer en klimaat gecreëerd
wordt waarin al onze leerlingen
zich prettig voelen. We werken
binnen de school met de
programma’s Kanjertraining en
PBS.

§

Veel onderwijsassistentie (elke
groep meerdere
dagen). Deze
assistent is in de
groep aanwezig of
werkt met
individuele leerling
of groepje
leerlingen.
Open spreekuur
voor ouders/
leerkrachten door
GGD
Advies/
begeleiding door
AB-diensten van
het SO

Deskundigheid

§

§

§

§

§
§
§
§
§
§
§

Onze school kenmerkt zich
door een sterk pedagogisch,
veilig klimaat. (Predicaat
veilige school)
Veel aandacht voor
leesonderwijs, al vanaf de
start van het leesproces
wordt specifieke hulp
gegeven.
Plusgroepen voor leerlingen
die meer aankunnen
(verdieping rekenen, Frans,
programmeren)
Extra begeleiding door
teamleden: voor schooltijd,
vertrek, binnen- en
buitenpauze, bij excursies.

Specifieke
voorzieningen/gebouw
§
§
§
§
§
§
§
§
§

•
Rolstoelvriendelijk
Invalidentoilet
Verschoonruimte bij
niet zindelijkheid
Speellokaal
Handvaardigheid
lokaal
Ruimtes voor één op
één begeleiding
Kinderbibliotheek
Orthotheek
Multifunctionele
ruimte voor o.a
vieringen

Oudercontacten:
Intakegesprekken
10-minuten gesprekken, met
en zonder leerlingen
Mail/telefoon
Sterrenkijker (nieuwsbrief)
Ouderportaal
Koffieochtenden
Open lesmorgens

Extra specialisme binnen de
school:
§ Intern begeleider/RT-er

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat
elke leerling en elke
medewerker zijn van God
gekregen gaven en talenten
ontwikkelt. Bij dit alles geloven
we dat onze eigenwaarde ligt in
de relatie met onze
Schepper. In die verhouding
ontvangen wij liefde en genade.
Op onze beurt delen wij dit met
hoofd, hart en handen uit naar
elkaar.
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Samenwerking

§

§
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Jeugdhulpverleningsinstanties
Kinderopvang (zit
in hetzelfde
gebouw)
Indigo
MEE zeeland
Intervence
Praktijk van
Waterschoot
Jeugdarts/GGD
Qwestor
Auris
RBL/Bureau
Leerplicht
Gemeenten
Inspectie
Scholen voor VO
Bovenschools
ZAT
Politie

