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Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt 

voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor 

jonge kinderen. Op de Sterrenzanger ervaren 

wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen 

omdat ze het graag willen. Bovendien wordt 

er op een vrijeschool net zo hard gewerkt 

als op andere scholen. Alleen krijg je bij de 

Sterrenzanger net dat beetje meer mee. 

Met name creatieve en sociale vaardigheden waar je je hele verdere leven 

ontzettend veel plezier van hebt. 

De juiste school kiezen kan een hele opgave zijn voor ouders. Het belang

rijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet bij 

je kind passen.

Onze school
De Sterrenzanger is een kleine, knusse school in een rustige wijk van 

Oudorp. We hebben twee kleuterklassen en zes onderbouwklassen.

Een aantal klassen is gecombineerd. In deze klassen zitten 30 leerlingen. 

De andere klassen hebben gemiddeld 23 leerlingen. Dat is groot genoeg 

voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle 

leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. In de combinatie

klassen is op een aantal dagen klassenassistentie aanwezig.  Opvallend is 

de ruimte in onze school met veel werkplekken en het groene schoolplein 

met een speelheuvel en een amfitheater. 

De Sterrenzanger is een vrijeschool. Kenmerkend voor het vrijeschool

onderwijs is aandacht voor creatieve en sociale ontwikkeling, naast de 

cognitieve ontwikkeling. We spreken de eigen wil aan en laten leerlingen 

op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. 

Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel. 

Zo groeien ze in de lengte én de diepte.

Op onze 
school 
krijg je zin  
in leren.
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Van peuter tot puber
De Sterrenzanger is meer dan een basisschool. Op de Sterrenzanger kun 

je als kleuter binnenstappen en als (pre)puber de school weer verlaten. 

De allerkleinsten kunnen terecht bij de vrijepeutergroep Het Zonnekind. 

Van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de kleuterschool om vervolgens 

de hele basisschool te doorlopen. Allemaal op basis van dezelfde gedachte: 

als je enthousiast bent, leer je meer.

Hoge kwaliteit
Onze leerlingen behalen uitstekende leerresultaten. Zeker als we kijken 

naar het landelijk gemiddelde. Van een standaard basisschool gaat 

ongeveer 40% naar de havo en het vwo. Bij de vrijescholen ligt dat rond de 

60%. De Onderwijsinspectie heeft ons in 2012 

een positieve beoordeling gegeven. Wij hanteren 

de erkende Citotoetsen gedurende de hele 

schooltijd en maken gebruik van een digitaal 

leerlingvolgsysteem.

Stimuleren van talent
Het uitgangspunt van een vrijeschool is : een 

leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen 

er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij 

de ontwikkeling van het kind en niet andersom.

De lessen starten met een gezamenlijke instructie. Vervolgens gaan de 

leerlingen gedifferentieerd verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, 

houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. 

Kinderen weten dus waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd 

wordt. Uitgangspunt is dat elk kind van nature speciale talenten en 

behoeften heeft. Met ons onderwijs willen we die graag ondersteunen en 

stimuleren.

De klassen in vogelvlucht
Elke schooldag begint met een halfuur 

oefentijd in taal, lezen of rekenen. In 

periodes van drie tot vier weken worden 

daarna de vroege uren besteed aan 

één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat 

taal, rekenen en heemkunde. Daarna 

komen er andere vakken bij, zoals aardrijkskunde, dierkunde, geschiedenis 

en natuurkunde. Ook computerles is onderdeel van het pakket. Naast 

Nederlands leren ze basiskennis van het Engels en Duits, Frans of Spaans. 

Later op de dag, als de concentratie afneemt, storten de leerlingen zich op 

houtbewerken, schilderen, muziek, toneel, gym en handwerken. 

De kleuters: een eigen schoolgebouw
Iedere kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te 

kunnen ontwikkelen. Daarom is het mooi dat de kleuters hun eigen 

schoolgebouw hebben. Elke ochtend heeft dezelfde opbouw. In vaste 

volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) 

gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en 

katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen.

Contact met ouders
Elke vrijdag komt de nieuwsbrief uit. Gedurende het jaar organiseren wij 

verder ouderavonden over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en 

de activiteiten. Daarnaast hebben ouders/verzorgers individueel voort

gangsgesprekken met de leerkracht. En altijd geldt: heb je een vraag? 

Stel hem gerust, aan de leerkracht, of de (adjunct)directeur. Wij luisteren!

Het mooiste 
speelgoed is je 
eigen fantasie.
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Taal begint 
met een 
spannend
verhaal.
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Eten op school en kinderopvang
Kinderen die ook ’s middags school hebben, blijven tijdens de middag

pauze over op school. Er is dan een halfuur pauze. De klassenleerkracht 

eet met de kinderen in de klas. De naschoolse opvang wordt verzorgd 

door de Vlinderboomopschool, in het gezellige lokaal aan de Raadhuis

straat waar ook de kleuters gehuisvest zijn. 

Meer informatie
Voor meer informatie over onze school kun je terecht bij onze adjunct

directeur Mieke Tolkamp. Zij laat je graag de school zien en vertelt je alles 

wat je wilt weten. Bel gerust voor een afspraak: (072) 515 84 18 of mail 

naar mtolkamp@desterrenzanger.nl. Er is ieder jaar een open dag en 

daarnaast organiseren we maandelijks een inloopochtend. De data vind 

je op www.desterrenzanger.nl.


