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Sterrenpad 't Ven

‘De school waar ieder kind mag stralen’
Wat is de missie van Sterrenpad 't Ven?

Waar staat Sterrenpad 't Ven nu?

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.
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. 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.

170

gemiddeld 24 kinderen

gemiddeld

> 70% vmbo-t/havo/vwo

Leerlingen

Groepsgrootte

Groei

Doorstroming V. O.

Eigen beoordeling basiskwaliteit
Onderwijsleerproces

Schoolklimaat

G

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.
Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend. De leerlingen onderling, met leerkrachten en met ouders, de
kinderopvang en de partners uit de wijk.

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
Zwak

Voldoende

Goed

De kernwaarden van Sterrenpad 't Ven zijn

‘De school waar
ieder kind mag
stralen’

Gezien en
gehoord worden

Waar is Sterrenpad 't Ven trots op?

Zelfvertrouwen,
weten dat je er
mag zijn.

Gezondheid,
veiligheid,
positiviteit en
energie

Op onze school zijn de lijnen kort en word
je gezien en gehoord.

Op onze school geven we lessen volgens
de principes van de Vreedzame School.

Op onze school wordt groepsdoorbrekend
gewerkt en samengewerkt.

Op onze school hebben de kinderen een
passend aanbod en uitstroomadvies naar
het Voortgezet Onderwijs.

Op onze school is het personeel betrokken
en heerst er een persoonlijke sfeer.

Wat heeft Sterrenpad 't Ven over vier jaar bereikt?
1. Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven en is het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoeften, zijn de leerlijnen en leerdoelen geclusterd en wordt de leerstof digitaal verwerkt.
2. Op onze school worden alle kinderen betrokken bij het werken aan hun eigen leerproces en laten ze
passende opbrengsten zien.
3. Op onze school beschikken we over een professionele cultuur waar we samenwerken en gebruik
maken van elkaars kwaliteiten en expertise.
4. Op onze school heerst een positieve sfeer en handelen we vanuit pedagogisch optimisme.

