
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een aantal praktische zaken: 
 

• De schooldag begint om 08.45 uur en 
duurt tot 15.00 uur. Op 
woensdagmiddag zijn alle kinderen 
vanaf 12.30 uur vrij. 

• Bijna alle kinderen blijven over: de 
middagpauze is van 12.15 tot 13.00 uur. 
Stichting Soos organiseert de 
tussenschoolse opvang 

• Op vrijdagmiddag zijn de kinderen uit 
groep 1/2  vrij. Daarnaast hebben deze 
kinderen ook nog tien hele vrije 
vrijdagen. 

• Elk jaar ontvangen alle ouders een 
jaarrooster met alle vrije dagen en 
vakanties. 

• Wekelijks verschijnt ‘het Sterrenieuws’, 
digitaal via ons ouderportal. 

• De kinderen vanaf groep drie sporten in 
de ‘Ark van Oost’, de kleuters in de aula. 

• Het grote sportveld is van het Canisius 
College. Wij kunnen/mogen er bijna 
altijd van gebruikmaken. 

• In ons gebouw organiseert KION 
voorschoolse en naschoolse opvang. 
Informatie bij KION. 

 

Jenaplanschool de Sterredans 
 
De Sterredans is een Jenaplanschool in Nijmegen-
Oost. 
In deze brochure informeren wij u  over het 
onderwijs op onze school. 
 
Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website www.sterredans.nl, of maak 
een afspraak voor een oriënterend bezoek. 
 
We organiseren elk  jaar een open dag en 
informatieavond voor belangstellende ouders. De 
data kunt u op de website terugvinden. 
Overigens kunt u gedurende het hele schooljaar 
een afspraak maken om u onder schooltijden op 
het onderwijs op de Sterredans te oriënteren. 
 
 
 
 

Contact opnemen 
 

 
 

 
Jenaplanschool de Sterredans 
Ubbergseveldweg 97 
6522 HE Nijmegen 
 
024  3230722 
info@sterredans.nl 
www.sterredans.nl 

 
 
 

 
 

 

Welkom op de 

 
Sterredans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisschool Jenaplanonderwijs 
Nijmegen 



 
 
Jenaplan: onderwijs met hoofd, hart 
en handen 
 
Elk kind is uniek en leert op zijn of haar eigen 
wijze. Omdat alle kinderen anders zijn, gaan we 
op de Sterredans om met deze verschillen. 
Onderwijs passend bij de ontwikkeling van elk 
kind. Onderwijs op maat. 
  
Het onderwijs op de Sterredans biedt  een brede 
basis voor  de verdere ontwikkeling na de 
basisschool. Naast de basisvaardigheden (lezen, 
rekenen en schrijven) besteden we aandacht aan 
de sociaal-emotionele  én de creatieve 
ontwikkeling van elk kind. 
Leren mét en van elkaar, uit boeken of 
bijvoorbeeld op stap in de natuur. 
Leren met hoofd, hart en handen. 
 
Kinderen moeten veel leren. 
Ook op de Sterredans wordt hard gewerkt. 
En de resultaten zijn ernaar. 
Zo’n driekwart van de kinderen gaat naar een 
vervolgschool voor HAVO/VWO. En: bijna alle 
kinderen (zo’n 98%) blijken het in het voortgezet 
onderwijs goed en naar verwachting te doen. 
 
 

Basisactiviteiten: gesprek, spel, 
werk en viering 
 
Rond deze vier basisactiviteiten is een schooldag 
op de Sterredans georganiseerd. We overleggen 
in de kring, vervolgens wordt er gespeeld of 
gewerkt. Wekelijks sluiten we af met een 
gezamenlijke viering. 
Samen praten, werken, spelen en vieren. 
Natuurlijk leggen we bij elke leeftijdsgroep 
passende accenten. 
 

Stamgroepen 
Kinderen zitten twee jaar bij elkaar in een 
stamgroep. Het ene jaar als jongste, het volgende 
jaar als oudste. Dit biedt mogelijkheden om van 
elkaar te leren, elkaar te stimuleren en voor elkaar 
te zorgen, net zoals in een gezin of in de 
samenleving. 
De stamgroep vormt de basis van onze school. 
 

Werk 
Spelenderwijs leren kinderen veel. 
Maar er wordt ook uit boeken geleerd. Leren 
lezen, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en 
Engels. Voor de verwerking van de 
basisvaardigheden zetten we vanaf groep vier 
Snappet in: kinderen maken bijvoorbeeld hun 
rekensommen op een tablet.  
De Sterredans zet hier methoden en materialen in 
die passen op een Jenaplanschool. Maar ook dans, 
drama, tekenen en sport komen aan bod. Samen 
leren als het moet, individueel leren als het kan. 
 

Viering 
Met de hele school in de aula de week openen of 
afsluiten of samen stilstaan bij bijzondere 
momenten, zoals de start van een project. Of om 
aan elkaar en aan de ouders te laten zien wat er 
geleerd is de afgelopen week. Wekelijks 
verzorgen twee stamgroepen de weeksluiting en 
één keer per jaar verzorgt iedere stamgroep de 
weekopening voor de hele school en die avond 
voor de ouders. 

Zicht op kwaliteit 
 

Ouders 
U maakt een bewuste schoolkeuze. 
U kunt  van ons verwachten dat wij  uw kind 
volgen tijdens zijn/haar schoolloopbaan op de 
Sterredans. 
Dit betekent dat u bij ons terecht kunt met uw 
vragen en dat wij u regelmatig informeren over 
de stand van zaken.  
 

Resultaat 
Observaties, werkstukken van kinderen, dagelijks 
werk, toetsen (methodische toetsen en de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem CITO), 
de stamgroepleerkracht volgt uw kind 
nauwkeurig en rapporteert.  
In november voeren we startgesprekken met u 
over uw kind. In januari en mei/juni krijgt uw 
kind een rapport en praten we met u over 
resultaten, vorderingen en welbevinden. 
Met vragen over uw kind kunt u na schooltijd 
altijd bij de leerkracht terecht. 
 

Zorg op maat 
Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig of  
juist wat meer uitdaging. De Sterredans biedt 
deze hulp of uitdaging aan in de stamgroep. 
Hiervoor wordt de leerkracht  ondersteund door 
onze intern begeleider. 
U kunt met specifieke vragen ook bij de intern 
begeleider terecht. 
 

 


