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Het onderwijs op KBS K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee
K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee is een katholieke basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht
nationaliteit of gezindte. We geven kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 -12
jaar waarbij we goed kijken naar wat elk kind nodig heeft. We willen dat de kinderen op onze school
positief en respectvol omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en
voorkeuren. Meer over onze school.
Wij willen onze sterren laten stralen!
Ster 1*
Uitstekend onderwijsaanbod tegemoetkomend aan de individuele kindkenmerken en
onderwijsbehoefte van onze kinderen.
Ster 2*
We zijn de enige katholieke basisschool in de wijde omtrek.
Ster 3*
Wij werken met een continurooster.
Ster 4*
Wij bieden de mogelijkheid kinderen te halen en te brengen met onze eigen
schoolbus.
Ster 5*
Wij besteden veel aandacht aan onze omgeving en een schone school!
KBS K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee zet zich in om kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarbij staat het
bereiken van aansprekende resultaten voorop; we zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van
kinderen.
De Sterre der Zee is de enige rooms-katholieke school in de gemeente Delfzijl e.o. Zij vindt haar
grondslag in de katholieke beginselen zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de katholieke
schoolraad.
Wij hebben normen en waarden vanuit de katholieke traditie meegekregen. Dit willen we dan ook
doorgeven aan de kinderen op onze school. De sfeer op school moet goed zijn. In het
schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en
ook waar onze grenzen liggen. U kunt hier lezen wat de Inspectie van Onderwijs in haar rapport over
onze school zegt.
Het onderwijs op de Sterre der Zee staat in het teken van eigenaarschap, veiligheid, vertrouwen,
openheid, respect hebben voor elkaar, en rekening houden met iedereen. Er moet ruimte zijn om
jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen
functioneren. In ons jaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.
Een goede samenwerking tussen de geledingen (OAC – MR – OV), schoolleiding, leerkrachten, ouders,
kinderen en de omgeving vormt de basis voor een goed schoolklimaat:
‘Een goede school maken we samen!’
Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar, staat bij ons hoog in het vaandel. Vanuit
geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Zo kunnen kinderen zich optimaal in
een goed leefklimaat ontwikkelen. Daarom wordt bij ons gewerkt met leermiddelen die rekening
houden met verschillen tussen kinderen.
De lessen van Trefwoord en de overige catechesemomenten zijn mede het fundament van ons
”samen school zijn”.
Samen willen we proberen niet alleen een leerinstituut te zijn, maar ook een leefgemeenschap, waarin
een ieder zich thuis voelt.

Waar staan we nu?
Wij bieden een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hierin kijken
we naar de ontwikkelingsbehoefte van individuele kinderen. Het kind staat voorop en volgt zijn
leerlijn. We hebben een start gemaakt met het denken vanuit doelen en willen de digitale weg
gebruiken om met ons onderwijs te personaliseren. De Ipad wordt hierbij gebruikt al een digitaal
hulpmiddel, het verlengde van een pen.
Er is op school een goed pedagogisch klimaat. Kenmerken voor KBS K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee zijn:
rust, vertrouwen, samen zijn, verbondenheid, openheid, warmte, sfeer en betrokkenheid.
Dit maakt ons uniek:
* Wij hebben plezier met elkaar. “Samen maken we er een fijne school van”
* Wij hebben een breed lesaanbod, met aandacht voor leren op maat waarbij we denken in
doelen “Elk kind is uniek en heeft talent, aan ons om deze samen met het kind te ontdekken.”
* Wij bieden gepersonaliseerd leren “Elk kind is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces en
voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling.”
* We hebben hoge verwachtingen en goede resultaten, “We halen het maximale uit alle
kinderen.”
* We hebben enthousiaste en pedagogisch/didactisch goed onderlegde teamleden, “De
leerkracht maakt het verschil”
* We hebben de Katholieke identiteit. “Kijk met een open vizier en positief naar de wereld om
je heen”
* We werken samen binnen en buiten de school; ouders, professionals, voor- en naschoolse
opvang, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs, buurtbewoners.
Katholieke identiteit
Wij werken vanuit onze katholieke identiteit. Onze levensbeschouwelijke identiteit is richting gevend
voor wat wij doen. Dit betekent in de dagelijkse praktijk dat naast het lesgeven met name ook
zingevening en bezinning elke dag haar plek krijgt. Dit uit zich in vieringen in de kerk of binnen de
school, gesprekken en gebed.
Katholieke school zijn betekent met name voor ons dat we positief kijken naar kinderen. Dat is terug
te zien in onze regels, belonen i.p.v. straffen, op wat kinderen kunnen tegenover waartoe ze niet in
staat zijn.
Kenmerken voor de Sterre der Zee zijn: rust, veiligheid, vertrouwen, gezamenlijkheid, vertrouwen,
openheid, herkenbaarheid, uniciteit, verbondenheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid, warmte,
sfeer, betrokkenheid, gemoedelijkheid, vernieuwend met oog voor traditie.
Onze aanmeldingsprocedure
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Sterre der Zee ook een school voor uw
kind? Kijk dan naar onze aanmeldprocedure. We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we
kunnen bieden wat uw kind nodig heeft.

