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De school
voor sterren!

Excellente
school
2018 | 2020

De Sterrekijker is de school waar elk kind met plezier speelt
en werkt, en zich optimaal kan en durft te ontwikkelen.
Op De Sterrekijker krijgt uw kind méér dan de basis.
De Sterrekijker is de enige excellente school in Beverwijk.

Bij de leerlingen van de kleuterbouw
komt de leerkracht altijd thuis kennismaken.

Uw kind zorgzaam en liefdevol begeleiden
Op De Sterrekijker begeleiden wij elk kind zorgzaam en liefdevol
in zijn ontwikkeling. Ook als het leren niet vanzelf gaat of als uw
kind juist extra uitdaging nodig heeft. We halen de talenten van
onze leerlingen naar boven, zodat uw kind goed voorbereid naar
het voortgezet onderwijs gaat.
Zó leert uw kind op De Sterrekijker
Leerlingen van De Sterrekijker zijn taalvaardig en kunnen zich
goed uiten. Onze leerlingen voelen zich prettig, doen actief mee
in de lessen en gaan met plezier naar school. We werken met
actieve en coöperatieve werkvormen, waarin samenwerken
centraal staat. Leraren leggen de leerstof goed uit en in de
dagplanning nemen wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
mee.

Benoeming tot Excellente School
De Sterrekijker is door de onderwijsinspectie van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot ‘Excellente School’.
De Sterrekijker behoort daarmee tot de beste scholen van Nederland.

De Sterrekijker is de enige
excellente school in Beverwijk.
“De Sterrekijker is sterk in het volgen van de ontwikkeling van leerlingen.
Dit is merkbaar tijdens de lessen. Het onderwijs is afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren leggen duidelijk uit en
creëren een plezierige werksfeer.”
Onderwijsinspectie

Talent voor taal
De Sterrekijker heeft een breed en modern leerstofaanbod.
Bij alle vakken is veel aandacht voor taal. We oefenen veel met
lezen, schrijven en praten. In de hogere groepen leren leerlingen
debatteren. Elk jaar organiseren we een poëzieweek.
Op De Sterrekijker vinden we de taal terug in cultuur, muziek,
dans en de creatieve ontwikkeling.
Specialisten op elk gebied
Wij hebben diverse specialismen in
de school, zoals een taalcoördinator,
twee leescoördinatoren, een
leergroep rekenen, een ICTcoördinator, een coördinator cultuur
en een coördinator meerbegaafdheid.
Ook hebben we logopedie in school.

Ook de inrichting van onze lokalen
en gangen is taalrijk.

Uw kind kan op school
huiswerkbegeleiding krijgen

Een trots team
Op De Sterrekijker werkt een gemotiveerd team om de leerlingen zo
goed mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden. Dit is ook merkbaar
tijdens de lessen. We streven ernaar een echte gemeenschap te
vormen waar wij – leraren, kinderen en ouders – trots op zijn.
Goed om te weten!
• Op De Sterrekijker werken we met een continurooster.
De schooltijden zijn van 8.30 – 14.15 uur (woensdag tot 12.00 uur)
• Veel aandacht voor taal, een warme leeromgeving, een gezonde
leefstijl, plezier en bewegen
• Benoemd tot ‘Excellente School’ door de onderwijsinspectie
• Specialisten voor taal, logopedie, rekenen, ICT, cultuur en
meerbegaafdheid
• Kinderen werken veel samen in coöperatieve werkvormen

Peutercentrum en kinderdagverblijf
Peutercentrum De Kleine Beer – voor peuters van 2 tot 4 jaar –
en Kinderdagverblijf Van Der Hoopstraat – voor kinderopvang
van 0 tot 4 jaar – zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als
De Sterrekijker.
Voor peuters vanaf twee jaar en drie maanden biedt Peutercentrum De Kleine Beer peuterspelen in een huiselijke sfeer.
Uw kind is verzekerd van een gezellige omgeving waarin het
zich optimaal kan voorbereiden op de basisschool.
Bij Kinderdagverblijf Van der Hoopstraat kunt u van 7.15 tot
18.15 uur terecht voor de opvang van uw baby of peuter.

Wordt uw kind één
van onze sterren?

Uw kind bijna 4? Kom kennismaken!
Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw zoon
of dochter? Of wilt u uw peuter alvast laten wennen aan school?
Kom dan gewoon eens langs bij De Sterrekijker. Onze directie
geeft u graag een rondleiding door school. Belt u even van
tevoren? De koffie en thee staan klaar!
Obs De Sterrekijker
Van der Hoopstraat 54, Beverwijk		
Kijk ook op desterrekijker.nl
Telefoon: 0251 - 243 816
E-mail: info@desterrekijker.nl

