
Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit

Speerpunt 4
We garanderen een 
stevige basis

Speerpunt 5
We doen recht aan 
ieders eigenheid

Speerpunt 6
We maken leren en 
werken betekenisvol

Speerpunt 2
We meten en 
verbeteren 
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de 
scholen bij hun 
kerntaken

Speerpunt 8
We werken aan 
blijvende 
aantrekkingskracht

Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Speerpunt 1
We creëren 
voorwaarden voor leren 
en ontwikkelen

Speerpunt 7
We nemen verantwoor-
delijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling
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Wat ontwikkelen we?
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delta-onderwijs
Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige 
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met 
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Onze visie: 
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het 
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig 
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen 
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een 
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de 
omgeving en samen leren en ontdekken. 

Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terug-
zien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling, 
communicatie, houding en gedrag.

Schoolplan 
Onze missie

Onze visie

Onze waarden

Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode
2020 - 2021  
2021 - 2022 
2022 - 2023
2023 - 2024

Het jaar rond

Planperiode

Specifiek

Bijlagen

�

jul/aug
feb/mrt

jul/aug

apr/mei
okt/nov

 


	Bladwijzer 1

	Tekstveld 5: *Kanjerschool, training sociale vaardigheden
*Goed ingerichte lokalen
*Hoge betrokkenheid leerlingen bij activiteiten
*Rust, structuur en regelmaat bij het leren
*Leerkracht is leidend bij bepalen van leerdoelen
*Interactief/ differentiatie
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	Tekstveld 4: A-B-
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*Methodetoetsen en Leerlingvolgsysteem Cito vanaf groep 3
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*Evaluatie schoolresultaten ambitieniveau: 70% niveau I-II-III
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	Tekstveld 1010: *Onderhoud gebouw
door architectenbureau
*Bovenschoolse aanbesteding contracten
*Bovenschoolse aansturing financieel beleid
-P&O adviseur

*Aanschaf Administratiesysteem ParnasSys
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C Bewegend leren E-wise 

D Zelfredzaamheid bevorderen

E keuze methode technisch lezen

F Implementatie techn.lezen

	Tekstveld 1013: *Onderscheid tussen jonge kind en schoolkind
*Kinderen leren zichzelf uiten en presenteren: dagopeningen/Sterrenshow
*Aandacht voor verschillen in ontwikkeling/ leerbehoefte
*BOUW/ Playing for succes
*Ploeterklas voor begaafde leerlingen
*Kanjermaatjes/ hulpmaatje 
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	Tekstveld 128: *Vloeiende doorgaande lijn van voorschool naar groep 8
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C Expertise van teamleden nog meer benutten

D Visie op burgerschap herformuleren/uitvoeren
	Tekstveld 1019: *De school oogt gezellig, netjes, overzichtelijk
Het team draagt de missie en visie uit
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B Delta onderwijs werkt samen met de scholen aan de aantrekkingskracht als werkgever  (aantrekken en behouden goed personeel/  waardering/ kansen tot ontplooiing en verwezenlijken ambities)
	Tekstveld 1022: *Huisbezoek alle nieuwe peuters en kleuters
*Samenwerking met ouders bij ontwikkeling  kind
*Gezamenlijk pedagogisch klimaat met BSO
*Vakdocenten MOOVE verzorgen gymlessen twee keer per week
*Goede overgang van 
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*Stageschool Pabo Avans
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B Passend onderwijs vormgeven met werkeenheid Noord

C Intensiveren samenwerking Sociaal Wijkteam

	Tekstveld 70: OBS Sterrendonk: Een STER in onderwijs!We bieden een stevige basis, door goed opbrengstgericht onderwijs, waarbij zo hoog mogelijk wordt ingezet voor elke leerling, met differentiatie en ondersteuning, binnen een veilig en gestructureerd schoolklimaat.
	Tekstveld 105: SFEER:              Een prettige pedagogische omgeving met een warm welkom verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Sociaal gedrag wordt aangestuurd, begeleid en ondersteund. Het groene schoolplein daagt uit tot samen spelen 
STRUCTUUR:   Een rustige werksfeer, waarin kinderen instructie goed oppikken en geconcentreerd  samen en zelfstandig kunnen oefenen om het beste uit zichzelf te halen.
KWALITEIT:      Een jaarklassenmodel met differentiatie op verschillende niveaus, waarbij we streven naar het bieden van optimale ontplooiingskansen voor elke individuele leerling op zowel sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch als creatief gebied.
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	Cyclus tekst veld 2: AUGUSTUS-Plannen leerteams (verdelen onderwerpen)-Plannen individuele professionalisering-Groepsoverzichten checken-Differentiatiemodellen invullen groep 3 t/m 8-Gouden weken voorbereiden-Leerlingen Ploeterklas selecteren-Leerlingen BOUW/LETTERSTER/FLITS selecteren-Plannen informele teamactiviteiten-Plannen van exursies/ gastlessenSEPTEMBER-Evaluatie schoolresultaten Eind 2021-2022-Kijkmiddagen voor ouders-Gesprek bestuur en EVS(eind verantw schoolleider)
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	Cyclus tekstveld 5: JUNI-Cito toetsen leerlingvolgsysteem-Groepsoverzichten aanpassen-Differentiatiemodellen aanpassen-Warme overdracht nieuwe leerkracht-Overzicht plusleerlingen opstellen-Vaststellen en bespreken jaartaken personeel-Contactgesprekken BASISSCHOLING personeel Sterrendonk-Kanjertraining-EDI Expliciete directe instrucitie (Expertis)-Met woorden in de weer (Verhallen vd Nulft)-Hoogbegaafdheid (E. van Gerven)-Technisch lezen ; voor-koor-door (Edux)
	Tekstveld 66: 01-09-2022              TB planning en opstart 22-2320/22-09-2022        Kijkmiddagen ouders
	Tekstveld 67: 07-10-2022                   Studiedag opstart leerteams18 en 20-10-2022        Contactgesprekken02-11-2022                   Studiedag EDI06-12-2022                   Studiedag leerteams
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