
Mila (4) wil 
op Mars gaan 

wonen

Schoolgids voor oriënterende ouders 

Liever online lezen?

En de juf mag ook mee, want op een 
Octantschool leert Mila alles over  

samenwerken en technologie. 
Zo groeit ze op tot een zelfbewust 

persoon die durft te kiezen, 
zodat ze niet op Mars maar in 

Madrid gaat wonen.
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Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

De basisschoolperiode beslaat een behoorlijk deel van een mensenleven. 
Zowel voor de kinderen als voor u. Daarom is het belangrijk om een goede 
keuze te maken die bij u en uw kind past. Een school kies je met zorg. Het 
beeld dat wij geven in deze schoolgids kan u helpen bij het maken van de 
keuze. Wij beschrijven hierin onder andere waar wij voor staan, welke 
uitgangspunten wij hanteren en hoe wij bezig zijn met de kwaliteit van ons 
onderwijs. In deze schoolgids geven wij u een beeld van het onderwijs 
op Octantschool Zonnestraal en ons aanbod binnen het kindcentrum. 
 
Zonnestraal is een onderdeel van Octant. Octant is het schoolbestuur dat 
negen scholen in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg) 
vertegenwoordigt. Je kiest als ouder voor één school en krijgt daarbij de 
jarenlange ervaring en altijd actuele kennis van negen scholen. 
‘Samen bereik je meer’. 
 
Binnen het kindcentrum werken wij samen met Triodus om een doorgaan-
de lijn te creeren van 0 tot 12 jaar. Ook werken wij samen met Blos kinder-
opvang. Bij beide organisaties kunt u terecht voor voor- en naschoolse 

opvang. Samen met onderwijs, een breed en gevarieerd aanbod. 
 
Het beste beeld krijgt u als u de school ‘in bedrijf’ ziet. Dan ziet u hoe wij 
met elkaar omgaan en hoe de kinderen op Zonnestraal leren, werken en 
spelen. Als u geïnteresseerd bent in een nadere kennismaking, dan  
nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan de school. U kunt zich dan  
aanmelden voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.  
 
Uiteraard kunt u ook informatie vinden via onze website, of kunt u zien 
wat wij allemaal doen via onze Facebook pagina. Mocht u het schooljaar-
plan 2021-2022 in willen zien, dan kunt u deze opvragen bij de directie.  
 
Mocht u na het lezen van deze folder een kijkje willen nemen bij ons op 
school of een afspraak willen maken, dan bent u van harte welkom! 
 

Namens het team, 
 
Michel Fransen (directeur) 
Hester Versleijen (adjunct-directeur) 

Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’
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Octantschool Zonnestraal is een christe-
lijke basisschool in Den Haag. De ruim 
450 leerlingen van onze school wonen 
vrijwel allemaal in de wijk Ypenburg. 
Onze school heeft een belangrijke functie 
binnen deze wijk. Alle mensen komen er 
samen. Kinderen gaan naar school, ouders 
ontmoeten elkaar op het plein, tijdens 
activiteiten op school, in een ouderraad of 
medezeggenschapsraadvergadering. 

1. Zonnestraal in 
één oogopslag

1.1 Onze school

Zonnestraal staat in de wijk De Bras. De meeste 
kinderen die naar onze school komen, wonen in de 
wijk De Bras en de Waterbuurt.De groepen 1 t/m 6 
zitten in ons hoofdgebouw en de groepen 7 en 8 in 
de dependance. De gebouwen zijn naast elkaar 
gelegen waardoor we de gastvrijheid en persoon-
lijke benadering kunnen garanderen. Dit is iets wat 
ouders en kinderen als zeer prettig ervaren. 

1.2 Identiteit

Onze school werkt vanuit de christelijke gedachte. 
Dit betekent dat wij elke dag starten met een 
dagopening. Dit kan een gesprek zijn over  
waarden & normen, een bijbelverhaal, een lied  
o.i.d. Hierbij staat respect voor elkaar voorop.  
In de hogere groepen komen ook andere  
geloven aan bod en worden de verschillen 
hiertussen besproken.
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1.3 Waardering
Hoe doen wij het als school? Jaarlijks worden wij beoordeeld door de onderwijsinspectie, maar wij horen 
ook graag van onze kinderen en van ouders wat zij vinden van Zonnestraal. Hieronder leest u hoe zij  
Octantschool Zonnestraal beoordelen.  

2 
gebouwen

17 
groepen

25
leerlingen per groep 

(gemiddeld) 

450 
leerlingen 

(schooljaar 2020-2021)

40 
medewerkers

Onze school in cijfers: 

Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek november 2018, 
Medewerkerstevredenheidspeiling november 2019. 

Hoe beoordelen ouders en medewerkers Zonnestraal?

Wat vinden de leerlingen van…  Zonnestraal   Landelijk

… de leraren     9.0    8.7

… de sfeer     8.5    8.1

… de aanpak van pesten   8.9    8.5

… externe activiteiten    8.6    8.7

      Zonnestraal   Landelijk

Ouders     7.7    7.7

Medewerkers     8.1    8.3

1.4 Nieuw op school 

‘Een school kies je met zorg’. Het is belangrijk om een goede keuze te maken die bij u en uw kind past.  
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakings-
gesprek  zodat wij nader kennis kunnen maken met elkaar. Tijdens de intake ontvangt u informatie over 
de school, kunt u vragen stellen en de sfeer proeven. U krijgt dan ook het inschrijfformulier mee naar huis.
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Zonnestraal hecht veel waarde aan 
goede kwaliteit en kennis en is daarom 
onderdeel van Octant. Het christelijke 
schoolbestuur voor Pijnacker, Nootdorp, 
Delfgauw en Den Haag (Ypenburg). 
Samen bereik je meer. Maak kennis met 
(de voordelen van) Octant.  

2. Zonnestraal 
is een 

Octantschool

“Elke dag huppelend van en naar school… voor onze dochter is  
dat werkelijkheid door de warme en gemoedelijke sfeer op de  

Zonnestraal. Een enthousiast en betrokken team staat dagelijks 
klaar om er in de klas een leerzaam feestje van te maken.”

Jeroen van den Akker. Vader van een dochter in groep 3

Wennen
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de  
basisschool. Dit kan een grote stap zijn voor u en 
uw kind. Vandaar dat de kinderen voordat ze vier 
jaar worden vijf dagdelen mogen komen wennen.  
Deze dagdelen worden in overleg met de  
leerkracht afgesproken.  
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  Kanjertraining 
In de kanjertraining leren onze 
kinderen positief over zichzelf 
en de ander te denken. Leer-
krachten leren kinderen om 
eerst zelf problemen op te 
lossen en bieden hen daarbij de 

nodige handreikingen. Dit wordt 
geoefend in de lessen van de Kanjertraining. We 
gaan daarbij uit van het probleemoplossend 
vermogen dat in ieder kind aanwezig is, ook als  
dit soms nog wat minder zichtbaar is. 

3.2 Ontdekkend leren 

Ik zie jou met al je talenten en mogelijkheden! 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen 
talenten en mogelijkheden leren ontdekken. Dit 
doen wij door ontdekkend, onderzoekend, oplos-
send en ondernemend onderwijs. Kinderen zijn van 
nature lerend, creatief en nieuwsgierig. De leerkracht 
stelt zich coachend op en houdt kinderen een 
spiegel voor door hen vragen te stellen en feedback 
te geven. Zo dagen wij kinderen voortdurend uit om 
hun best te doen en steeds een beetje beter te 
worden. Met deze positieve grondhouding zullen zij 
hun leven lang leren.  

21e eeuwse vaardigheden 
Wij zijn ons bewust van het feit dat onze kinderen 
in een samenleving opgroeien die voortdurend in 

beweging is. Dit vraagt van onze kinderen en 
leerkrachten om andere vaardigheden dan voor-
heen. Vooral in de middagen komen deze vaardig-
heden aan bod als de kinderen projectmatig aan  
de slag gaan.

3.3 Duurzaam samen

Kindcentrum voor de wijk 
Kinderen ontwikkelen zich thuis, op school en in  
de omgeving. Daarom doen wij er alles aan om 
nauw samen te werken met ouders en onze 
partner Triodus. Daarnaast ondersteunt Blos 
kinderopvang tijdens de overblijf en verzorgen  
zij voor- en naschoolse opvang. Onze school staat 
midden in de wijk en daarmee midden in de 
samenleving. Wij voelen ons medeverantwoordelijk 
voor het creëren van een prettige speel- en  
leeromgeving voor alle kinderen. 

Kindcentrum 
Samen met Triodus vormen wij een kindcentrum 
om een doorgaande lijn te creëren van opvang naar 
onderwijs. Wij denken en handelen vanuit één 
pedagogische lijn en stemmen onze aanpak af. 
Hierdoor is de overstap van opvang naar onderwijs 
een stuk kleiner voor de kinderen.
Kinderen ervaren Zonnestraal als een veilige basis 
om te leren en spelen. Wilt u uw kind aanmelden 
voor de voor- of naschoolse opvang, dan kan dit 
via een link op onze website.

Zonnestraal is een plek waar met 
enthousiasme wordt gewerkt aan de 
persoonlijke ontwikkeling van iedereen, 
waarbij we kinderen en leerkrachten 
stimuleren om al hun talenten en 
mogelijkheden tot ontwikkeling te laten 
komen. Dat doen wij door invulling te 
geven aan onze gezamenlijke kernwaar-
den: zelfbewustzijn, ontdekkend leren  
en duurzaam samen.  

3. De kernwaarden en 
aanpak van Zonnestraal

3.1 Zelfbewustzijn

De beste leerkracht zit in het kind zelf 
Kinderen en leerkrachten leren elke dag van en  
met elkaar. Plezier, veiligheid, ambities en hoge 
verwachtingen zijn daarbij belangrijke uitgangs-
punten. Wij leren onze kinderen dat zij er toe  
doen, dat zij keuzes kunnen maken in het leven  
en dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen door  
medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
leerproces en ontwikkeling.  
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Op Zonnestraal zien we ieder kind, met 
zijn of haar unieke mogelijkheden.  
Wij geven de kinderen mee dat ze gezien 
worden om wie zij zijn en dat ze zich 
daarnaast gerespecteerd en gewaardeerd 
voelen door hun klasgenoten en de  
leerkrachten van de school. 

 4.1 Vakken

“Daar waar je over struikelt, ligt je grootste 
schat begraven” 

We dagen kinderen uit op onze school om  

hun comfortzone te verlaten. Daar waar ze 
uitdaging vinden en falen, daar zullen ze de 
kracht van het leren ontdekken. Dit vraagt van 
de leerkracht dat er tenminste op drie niveaus 
instructie wordt gegeven en dat ook de  
lesstof een grote differentiatie kent qua  
niveau en duur.  
 
In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen centraal. In de  
middagen werken wij thematisch en groepsdoor-
broken met de diverse groepen aan de 21e eeuwse 
vaardigheden. 

Bij de kleuters werken wij thematisch en staat 
spelend leren centraal. De rijke hoeken binnen  
de klas worden met elkaar in verbinding gebracht 
waardoor het spel gestimuleerd wordt. Binnen het 
thema worden alle reken- en taal activiteiten  
aangeboden. 

Op de website vindt u een uitgebreid overzicht van 
de vakken met bijbehorende methode.

4. Ons onderwijs 
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4.2 Uitstroom

Aan het eind van de basisschoolperiode me-
ten wij de kwaliteit van ons geboden onderwijs  
over de afgelopen acht jaar. Hiervoor nemen we 
bij de kinderen van groep 8 een eindtoets af.  
De landelijke norm wordt bepaald door de onder-
wijsinspectie. Daarnaast bepalen wij een eigen 
streefnorm, de zogeheten ‘blauwe norm’ die alle 
Octant scholen voor zichzelf bepalen. De blauwe 
norm ligt in ieder geval op of boven de landelijk 
gestelde inspectienorm.  

4.3 Lestijden

Op Zonnestraal werken wij met een 5 gelijke  
dagen model. Dit betekent dat alle groepen elke 
dag van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan.  
De kinderen eten tussen de middag samen met  
de leerkracht en spelen daarna onder toezicht van 
pedagogisch medewerkers en vrijwilligers buiten. 

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets

Uitstroom groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs (2021)

Een leerling stroomt uit naar het PRO/VMBO Basis, 
deze leerling is niet meegenomen in de tabel.

Schoolvorm  Percentage

VMBO  35,3%

VMBO/HAVO  18,2%

HAVO    1,2%

HAVO/VWO  16,8%

VWO   28,5%

Schooljaar Zonnestraal Landelijk

2018 537,9 535,6

2019 536,7 536,1

2020 Geen eindtoets Geen eindtoets

2021 534,8 535,0

In verband met de sluiting van de basisscholen in 2019-
2020 is de Centrale Eindtoets in 2020 komen te vervallen.
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Onze leerlingen zijn het uitgangspunt van 
ons onderwijs. Iedere leerling is anders en 
daarom kijken wij ook steeds weer op-
nieuw hoe we uw kind kunnen ondersteu-
nen om het beste uit zichzelf te halen.  
 
5.1 Interne ondersteuning

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen door 
hen te observeren, toetsen en door met hen in 

gesprek te gaan en samen te reflecteren op het 
gemaakte werk. Door kinderen nauwkeurig in hun 
ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie 
ondernemen als kinderen achterblijven of ver 
vooruit zijn. Verschillende leerkrachten op  
Zonnestraal hebben zich gespecialiseerd om onze 
leerlingen extra te ondersteunen. Daarnaast is  
het team aangevuld met onderwijsondersteunend 
personeel, zodat we onze leerlingen de juiste 
uitdagingen kunnen bieden.  

Zonnestraal biedt binnen de school o.a.  
ondersteuning op de volgende gebieden; dyslexie, 
(hoog)begaafdheid en adhd.

5.2 Externe ondersteuning

Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend 
aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van 
leraren, zodat zij onze kinderen de ondersteuning 
kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen 
onze specialisten samen in platforms om van en met 
elkaar meer te leren over hun specialisme.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is 
zelfs wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent 
onze regio het samenwerkingsverband SPPOH.  
Zonnestraal is hier samen met alle andere Haagse 
scholen voor basisonderwijs en speciaal basison-
derwijs onderdeel van. Samen met de adviseur 
wordt invulling gegeven aan het onderwijs om ieder 
kind een passende onderwijsplek te bieden binnen 
het samenwerkingsverband. 

5. Ondersteuning 
voor uw kind
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Samen maken we de schooltijd van uw 
kind tot een succes. Daarom is uw betrok-
kenheid als ouder onmisbaar binnen de 
school. We houden u zoveel mogelijk op 
de hoogte en voor vragen kunt u altijd bij 
ons binnenwandelen na schooltijd. Daar-
naast kunt u ook op school meehelpen bij 
diverse activiteiten en meepraten als 
groepsouder of ouderraadslid.  

6.1 Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren 
op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en 
van schoolzaken. Dit doen wij via social media en 
een communicatie app genaamd Parro. Daarnaast 
zijn er ook diverse ouder-kindgesprekken met de 
leerkracht gedurende het jaar over het welbevinden 
en de didactische ontwikkeling van uw kind. 

6. De rol van 
ouders in de 

school

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? We 
plannen graag een kennismakingsgesprek met u in. 
Tijdens dit gesprek vertellen wij u over de werkwijze 
op Zonnestraal en kunt u natuurlijk sfeer proeven 
tijdens de rondleiding door het gebouw. Aan het 
einde van het gesprek geven wij u een mapje met 
informatie mee, waaronder een inschrijfformulier. 

8. Aanmelden

7. Praktische 
zaken

Informatie over praktische zaken bij ons op school 
vindt u op de website. Mocht u hierover nog vragen 
hebben. Mail of bel gerust.
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Zonnestraal    
Oeverwallaan 108 
2498 BZ Den Haag
015-3698244 
info.zonnestraal@octant.nl

Dependance groep 7/8   
Oeverwallaan 116
2498 BZ Den Haag
015-3698244
www.zonnestraal-octant.nl


