
 
 
 
 
 
 

Schoolgids 2018-2019

 
met elkaar 

 
 

 



1 
 

Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool de Springplank in Teteringen. We geven jaarlijks 
een ge-update schoolgids uit. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school 
hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. In deze schoolgids  beschrijven wij hoe we 
denken over onderwijs en hoe wij in de praktijk werken. 
Wij verwijzen u ook graag naar onze website: 
www.obsdespringplank.net 
 
 
De Springplank is een kleine, warme en sfeervolle openbare basisschool. 
‘Samen' is het sleutelwoord op de Springplank. Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs.  De vier basisactiviteiten van Jenaplan zijn: gesprek, spel, werk en viering. 
In een fijne, veilige sfeer samen leren, spelen, werken en vieren, zo halen onze leerlingen het beste 
uit zichzelf. Zo kunnen ze zich maximaal ontwikkelen tot zelfverzekerde, gelukkige mensen die oog 
hebben voor elkaar en hun omgeving.  
Onze leerkrachten spelen een belangrijke rol. Zij zoeken naar de mogelijkheden en interesses van het 
kind om deze optimaal te benutten. Daarnaast geven zij vorm aan de vier basisactiviteiten: gesprek, 
spel, werk en viering.  
Bij de Springplank is de (actieve) betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Als je voor  de Springplank 
kiest, kies je voor betrokkenheid bij de opvoeding en het onderwijs van je kind.  
  
 
U bent altijd welkom voor een persoonlijke toelichting of een bezoek aan onze school. Heeft u 
aanvullingen voor in de schoolgids, laat het ons weten: springplank@markantonderwijs.nl. 
 
We wensen u veel leesplezier met onze schoolgids.  
 
Namens de Springplank, 
Monique de Jong en Anja Gussenhoven, 
(directie) 
 
mdejong@markantonderwijs.nl  
agussenhoven@markantonderwijs.nl  
Telefoon: 076-5812119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:springplank@markantonderwijs.nl
mailto:mdejong@markantonderwijs.nl
mailto:agussenhoven@markantonderwijs.nl
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1. Onze school 

 
1.1 Naam 
Een belangrijk deel van het leven van de kinderen wordt door ons bepaald. Een springplank biedt een 
begin van kansen voor verdere ontwikkeling. Wij willen dan ook dat onze school voor ieder kind een 
springplank is, niet alleen naar het vervolgonderwijs, maar voor alle aspecten van hun mens zijn. De 
sprong die ze maken kan hen tot grote hoogte(n) leiden. 

 
   
 
 
 
 

Ons logo laat verschillende sprongen zien die je kunt maken. 
Onze school is openbaar en heeft een jenaplanconcept. 
 
1.2 Historie 
De Springplank startte in 1972 als eerste openbare school in Teteringen. In 1992 werd het besluit 
genomen om te gaan werken als Jenaplanschool. Na meerdere verhuizingen is de Springplank sinds 
2012 gehuisvest in ‘De Mandt’, een brede school waarin naast onze school ook onze ‘partners’ 
basisschool de Wegwijzer (Inos), Kober Kindercentra en Gemeente Breda Sport zich huisvesten.  
De Mandt is een nieuw, fris en sfeervol gebouw in een mooie, natuurlijke omgeving.  
 
1.3 Huidige situatie 
De Springplank is ook nu nog de enige openbare school in Teteringen. De school werkt volgens de 
uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.  De Springplank is een kleinschalige school met ongeveer 
140 leerlingen verdeeld over 6 groepen. 
Met de ‘partners’ in De Mandt werken wij aan een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een 
samenwerking tussen onderwijs en opvang, waar kinderen een hele dag kunnen zijn en gebruik 
kunnen maken van alle voorzieningen, die hun de kans geven zich optimaal te ontwikkelen.  
 
1.4 Ons team 

Schoolleiders (directie):  
 
 
 
 
Intern begeleider: 
 
Leerkrachten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijsassistent: 

Anja Gussenhoven (di-wo) 
agussenhoven@markantonderwijs.nl 
Monique de Jong (ma-di; voor dringende zaken ook op do-vr te 
benaderen) 
mdejong@markantonderwijs.nl 
Riana Oomen (ma-di-do) 
roomen@markantonderwijs.nl 
Ivet Elshout groep 1-2 
Anja Gussenhoven groep 1-2 
Linda de Laat groep 1-2 
Jeanne van Tiel groep 1-2 
Cynthia Sweep groep 3-4 
Arjan Meertens groep 3-4 
Kim-Ly Engel groep 3-4 
Debby van Steen groep 5-6 
Monique de Jong groep 5-6 
Zsa-Zsa Tokaai groep 7-8 
Manda Sins-Budie groep 7-8 
Claire Helsloot (alle dagen) 

mailto:agussenhoven@markantonderwijs.nl
mailto:mdejong@markantonderwijs.nl
mailto:roomen@markantonderwijs.nl
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Conciërge: 
Administratief medewerkster: 
Schoonmaakster: 

Kees Grispen (ma-wo-do-vr) 
Daniëlle van Iersel (di) 
Carla van Exel (alle dagen) 
 

1.5 Onze groepen 
De stamgroepleider 
Op een Jenaplanschool wordt een groepsleerkracht ‘stamgroepleider’ genoemd. 
Iedere stamgroepleider heeft tot taak de kinderen in zijn stamgroep zo optimaal mogelijk te 
begeleiden op alle ontwikkelingsgebieden. De kwaliteit van ons type onderwijs staat of valt dan ook 
met de persoon voor de stamgroep. De stamgroepleider moet zorgen voor een positief leef- en 
werkklimaat, het onderwijs in de stamgroep organiseren, de taken verdelen met de kinderen en de 
resultaten en de ontwikkelingen van de kinderen nauwkeurig volgen. Het samenwerken en 
samenleven door de kinderen van verschillende leeftijden in de groep vraagt om en zorgt voor een 
bijzonder goede relatie tussen de stamgroepleider en kinderen.  
 
Dit schooljaar zijn onze kinderen over 6 stamgroepen verdeeld. 

Groepen: 

1/2A 

 

1/2B 

 

3/4A 

 

3/4B 

5/6 

 

7/8 

Stamgroepleiders: 

Ivet Elshout (di-wo-do-vr)  

Anja Gussenhoven (ma) 

Linda de Laat (di-wo-do) 

Jeanne van Tiel (ma-vr) 

Arjan Meertens (ma-di-wo) 

Kim-Ly Engel (do-vr) 

Cynthia Sweep (ma-di-wo-do-vr) 

Debby van Steen (ma-di-wo)  

Monique de Jong (do-vr) 

Zsa-Zsa Tokaai-Bootsman (ma-do-vr)  

Manda Sins-Budie (ma-di-wo) 
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2. Hier staat onze school voor 

 
2.1 Uitgangspunten, missie en visie 
Gedurende de dag ontmoeten we elkaar in de groep en in de school en leren we van, met en over 
elkaar. We richten ons op de ontwikkeling van de kinderen tot mondige, positief kritische, 
coöperatieve en vooral gelukkige mensen. We willen dat zij zich maximaal ontwikkelen en datgene 
kunnen kiezen wat bij hen past. Reflectie op het eigen handelen staat hierbij centraal. 
 
Kinderen op de Springplank: 

• voelen zich veilig en vertrouwd 

• worden bewust gemaakt van het feit, dat het samen bezig zijn op school een belangrijke plaats 
inneemt 

• worden voorbereid op de vervolgweg in de steeds veranderende maatschappij 

• ontvangen onderwijs dat gericht is op de totale ontwikkeling van het kind 

• zijn uniek en leren omgaan met verschillen 

• gaan op een respectvolle manier om met anderen 

• benutten talenten  
 
Het team op de Springplank: 

• draagt de visie uit en stelt deze waar nodig regelmatig bij 

• toont een brede betrokkenheid op stamgroepniveau en bouwniveau en daar waar nodig ook 
op schoolniveau 

• stimuleert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen o.a. door 
voorbeeldgedrag  

• werkt steeds aan een sfeer van openheid, vertrouwen en gezelligheid, waarin het elkaar steunt 
en feedback geeft 

• wil een heterogene groep zijn, die elkaars kwaliteiten benut en overdraagt aan elkaar 

• wil zich in de rol van begeleider en instructeur voortdurend professionaliseren 

• vindt helderheid, duidelijke communicatielijnen en grenzen stellen naar kinderen, ouders, 
elkaar en andere betrokkenen belangrijk 

 
Ouders op de Springplank: 

• zijn betrokken ouders,  die met ons samen werken om de kinderen optimaal te kunnen 
begeleiden 

• willen samen met ons op positieve en opbouwende wijze vormgeven aan het ontwikkelen en 
leren van hun kind op onze school 

• laten ons weten wat ze waarderen en welke kansen zij zien  
 
2.2 Jenaplanonderwijs op onze school 
 Jenaplanonderwijs  
Jenaplanonderwijs werd door de Duitse onderwijspedagoog Peter Petersen aan de universiteit van de 
stad Jena ontwikkeld. Jenaplanscholen zijn in de jaren ‘60 ontstaan als tegenhanger van de puur 
klassikale en zeer leerstofgerichte scholen uit die tijd. Momenteel zijn er zo’n 220 jenaplan-
basisscholen in Nederland. Iedere school is anders, maakt andere keuzes, legt andere accenten. Wat 
alle scholen delen is het feit dat zij de basisprincipes, kwaliteitscriteria en de kernkwaliteiten 
onderschrijven.  
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De basisschoolkinderen van nu zullen werken in de maatschappij van de 21ste eeuw. Behalve kennis 
worden dan kwaliteiten verlangd als ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, 
reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren. Dit zijn de 
jenaplanessenties. Door de manier van werken in jenaplanscholen worden kinderen daarin gevormd.  
Voor meer informatie: zie  
www.jenaplan.nl.  
 
Uitgangspunten Jenaplanonderwijs op onze school  
Kinderen leren op de Springplank meer, anders en toekomstgericht. Ze groeien op tot zelfstandige, 

kritische en verantwoordelijke mensen. Ze leren zichzelf en elkaar goed kennen en waarderen. Je 

veilig voelen heeft bij ons een prominente plaats, vandaar dat we ook een preventieve pestaanpak 

hebben en veel aandacht besteden aan groepsvorming. Kinderen worden gestimuleerd om initiatief 

te nemen, mee te praten en mee te denken. Ze leren creatief en probleemoplossend denken. We 

onderschrijven de jenaplanessenties, omdat ze de basisvaardigheden voor de toekomst zijn.  

De uitgangspunten van het jenaplanonderwijs, waarmee wij in onze school werken zijn o.a.:  

• Het kind neemt een belangrijke plaats in.  

• Aan de verschillen die tussen kinderen bestaan wordt tegemoetgekomen.  

• Niet elk kind hoeft hetzelfde te leren op hetzelfde tijdstip.  

• De school zorgt niet alleen voor verstandelijke vorming, maar richt zich ook op de sociale, 
kunstzinnige, emotionele en motorische vorming.  

• Ouders en school houden zich samen bezig met de opvoeding van het kind, vandaar dat een 
goed contact tussen ouders en school noodzakelijk is.  

• Werk, gesprek, spel en viering komen dagelijks voor binnen het jenaplanonderwijs. Dit 
noemen wij een ritmisch weekplan.  

  

Zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en samenwerking zijn voor onze kinderen geen vreemde 

begrippen. De doorgaande lijn op het gebied van zelfstandig werken is in de hele school zichtbaar. 

Kinderen werken zelfstandig en helpen elkaar. Daardoor kan de groepsleider groepjes kinderen 

instructie geven of kinderen helpen met specifieke hulpvragen. Samenwerking gebeurt door middel 

van coöperatieve werkvormen en bij het werken binnen thema’s, die bij ons centraal staan. 

Integratie van vakken gebeurt binnen die thema’s. Zo leren kinderen op een zinvolle manier over de 

wereld om hen heen. 

 

Op onze school zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende mogelijkheden en van 

verschillend niveau in een zogenaamde stamgroep. Elke stamgroep biedt onderwijs voor twee 

leerjaren.  Door de heterogene samenstelling is er voor alle kinderen een uitdagende sociale 

omgeving gecreëerd. Elk kind is een keer jongste en een keer oudste. Wij vinden het van grote 

waarde dat de kinderen op deze manier leren omgaan met de wisseling van rollen in de groep.  

Het gesprek, spelen, werken en vieren zijn de vier basisactiviteiten in onze school.  

 

2.3 Het klimaat van de school 
We zijn een kleine school. Dat heeft als voordeel, dat de kinderen elkaar allemaal kennen. We vinden 
het ook belangrijk, dat kinderen, oud en jong, met elkaar optrekken. Zo hebben de oudere kinderen 
een jonger kind als ‘maatje’ en leren de kinderen elkaar te helpen en geholpen te worden. Kinderen 
halen elkaar op om naar de schoolkring te gaan, spelen samen op het schoolplein en gaan samen op 
schoolreis. Kinderen delen hun talenten en verzorgen soms gymlessen en workshops voor elkaar. Bij 
rondleidingen kunt u zelfs kleuters treffen, die u graag onze school laten zien! ‘Samen’ is het 
sleutelwoord op De Springplank.  

http://www.jenaplan.nl/
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Ouderbetrokkenheid op onze school is groot. Niet alleen staan we samen voor de opvoeding en 
ontwikkeling van de kinderen, ook dragen ouders bij aan het onderwijs en leren we van en met 
elkaar. Bijvoorbeeld door ouders die gastlessen of workshops geven bij onze keuzecursussen- en 
creamiddagen.  
 
De kinderen staan bij ons centraal. Wij vinden het belangrijk, dat zij mee denken en mee beslissen. 
‘Vraag het de kinderen’! Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming zorgen we ervoor, dat 
er een goed leef- en werkklimaat is voor alle kinderen. 
We zijn er trots op dat we vaak complimenten krijgen over het klimaat op onze school.  
 
2.4 Basisactiviteiten  
Werk, gesprek, spel en viering komen dagelijks voor binnen ons onderwijs; inspannende bezigheden 
worden afgewisseld door ontspannende activiteiten.   
 
Gesprek 
Door met elkaar in gesprek te zijn, komen we iets van elkaar te weten en leren we elkaar te begrijpen. 
Elke week beginnen we met een schoolkring. Hierin vertellen we elkaar o.a. wat er in de week gebeurt, 
laten kinderen zien wat ze gepresteerd hebben op allerlei gebied en vieren we de verjaardag van de 
jarigen van de week. We zien elkaar in de stamgroep dagelijks in een kring om met elkaar bijvoorbeeld 
het programma af te stemmen, of het over actuele zaken te hebben. Tijdens het gesprek in de kring 
en tijdens de lunch worden plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. In de kringen 
leren kinderen luisteren, geduld hebben en gedachten onder woorden brengen, zodat anderen die 
begrijpen. Ook leren ze rekening houden met gevoelens van anderen en  ontwikkelen ze een goed 
zelfbeeld.  
 
Spel 
Iedereen weet hoe belangrijk spel en bewegen is voor kinderen en niet alleen 
voor de lichamelijke ontwikkeling. Ook de kinderen op de Springplank krijgen 
gymles. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat inspanning en ontspanning 
elkaar afwisselen. Tussen activiteiten door doen we vaak bewegingsspelletjes. 
Voor groepsvorming, waar we gedurende het hele schooljaar aandacht aan 
geven,  zetten we spel als middel in. Door samen te spelen, leren we rekening 
met elkaar te houden.  
 
Werk 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen samen met ons leren en we hebben daarvan hoge 
verwachtingen. We helpen talenten ontdekken en leren ze deze te benutten. Rekenen, taal en lezen 
hebben hun vaste plek, net als binnen het regulier onderwijs. Werken gaat met leerdoelen en 
weekplannen, kinderen leren al vroeg zelfstandig plannen. De kinderen hebben zoveel mogelijk de 
regie over hun eigen leerproces.  
Het werken in stamgroepen en het omgaan met een dag- of weektaak vereist de nodige 
zelfstandigheid van onze kinderen. Vanaf de onderbouw besteden we  heel expliciet aandacht aan 
zelfstandig werken/leren. Dit oefenen we met de kinderen en we geven feedback op het gedrag dat ze 
tijdens het zelfstandig werken vertonen. Gedurende de basisschooltijd wordt de tijd die kinderen 
zelfstandig moeten werken niet alleen groter, maar ook de problemen die ze moeten oplossen 
complexer. In alle stamgroepen zijn verrijkende en ondersteunende materialen aanwezig die kunnen 
worden ingezet tijdens de periode, waarin de kinderen aan het werken zijn, de zogenoemde 
blokperiode. Kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig en registreren hun activiteiten. Gedurende 
deze tijd heeft de stamgroepleider de gelegenheid om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te 
ondersteunen.  
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Viering 
We benutten met de kinderen zoveel mogelijk momenten die je kunt vieren. Klein of groot. Iets wat 
iemand met veel moeite geleerd heeft en ineens onder de knie heeft kan een goede reden zijn voor 
een feestje! Zo is er elke dag wel iets te vieren! 
In een viering komt alles samen: plezier, het vergroten van sociale vaardigheden en het delen van 
wat er gemaakt, geleerd en bereikt is, met elkaar. Regelmatig mogen ouders bij de viering aanwezig 
zijn. Een viering kan bijvoorbeeld bestaan uit optredens van alle groepen of een presentatie in de 
klas. 
 
2.5 Werken in een stamgroep  
2.5.1 algemeen                                                                                         
De Springplank werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Onze groepen heten 
daarom stamgroepen. Onze Onderbouw heeft twee groepen 1-2, onze Middenbouw twee groep 3-4 
en onze Bovenbouw een groep 5-6 en een groep 7-8. Elke groep heeft een of twee leerkrachten. Bij 
ons zijn dat de stamgroepleiders.  
Ieder jaar schuift een deel van elke groep door naar een volgende groep en komt er in elke groep een 
nieuw deel bij.  De groepssamenstelling verandert.  We besteden voortdurend en bewust aandacht 
aan de groepsvorming binnen onze stamgroepen. Na elke vakantie organiseren we allerlei 
groepsactiviteiten om elkaar in de nieuwe samenstelling te leren kennen.  
Aan het begin van het schooljaar kiest elke groep een eigen naam. De kinderen presenteren die naam 
in een viering en vertellen elkaar daarmee waarom die naam zo goed bij hen past. 
Dit schooljaar bestaat De Onderbouw bestaat uit twee groepen 1-2, de Middenbouw uit twee groepen 
3-4 en de  Bovenbouw uit een groep 5-6 en een groep 7-8. Elke groep heeft een of twee 
stamgroepleiders. 
  
2.5.2 het werken van de kinderen in een stamgroep 
Natuurlijk willen we dat alle kinderen in een fijne sfeer in een groep kunnen werken, leren, spelen, 
overleggen, vieren en zich vooral kunnen ontwikkelen. We vragen de kinderen zelf naar belangrijke 
regels voor de groep. De kinderen overleggen goed met elkaar en met de groepsleider en de regels 
worden vastgelegd. Zo zorgen we voor een groepsklimaat waarin alle kinderen zich fijn voelen en 
prettig kunnen werken. De kinderen krijgen ook eigen taken in de stamgroep. Zo helpt de een 
bijvoorbeeld bij het opstarten van een programma op het digibord en een ander zorgt ervoor, dat 
spullen aan het einde van de dag meegenomen worden. Door de talenten en interesses van kinderen 
in te zetten en de kinderen eigen verantwoordelijkheid te geven ontstaat een (h)echte groep. 
Binnen de stamgroep zijn de kinderen altijd een keer jongste en een keer oudste. Ze leren helpen en 
geholpen worden, ze leren met elkaar samenwerken, ze leren dat er verschillen zijn. Zo leren ze van 
en met elkaar. 
Instructies worden in een stamgroep gegeven aan kleinere groepen, 
waardoor de kinderen meer profijt van de instructies hebben. We werken 
voor alle vakken doelgericht. We gebruiken methodes hierbij, maar volgen 
deze op onze eigen manier. Door de doelen voor kinderen inzichtelijk te 
maken (iedere stamgroep heeft een doelenmuur), is voor de kinderen 
duidelijk wat zij gaan leren en wat er aan het eind van een periode van hen 
verwacht wordt. De stamgroepleider geeft instructie aan een deel van de groep. Daarbij kunnen de 
kinderen uit de andere leerjaren aansluiten, als zij of de stamgroepleider dat wenselijk vinden. Wij 
stimuleren dit gedrag! Zo werkt elk kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau en is er afstemming naar 
behoefte.  
Zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor ons onderwijs. Wij gunnen de kinderen 
zelfstandigheid te ontwikkelen en daarom hebben we afgelopen schooljaar afspraken door de gehele 
school gemaakt. We hebben afgesproken hoe de stamgroepleider kinderen de kans geeft deze 
zelfstandigheid samen met de andere kinderen te ontwikkelen. Op momenten van instructie en 
begeleiding zien we nu al, dat de kinderen uit alle groepen in staat zijn gedurende een langere tijd 
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zelfstandig te werken. Een interne audit (onderzoek door collega’s in een auditteam vanuit ons bestuur 
Markant) heeft dit bevestigd. Komend schooljaar zullen we verder gaan op dit proces: óp naar 
zelfverantwoordelijk leren! 
 
2.5.3 Stamgroepleiders 
Op een jenaplanschool worden de leerkrachten stamgroepleiders genoemd. Zij begeleiden de 
kinderen in hun ontwikkeling en spelen in op hun onderwijsbehoefte.  
De stamgroepleider is onderdeel van de groep. In het proces van de groepsvorming doet de 
stamgroepleider net als ieder kind mee om zo een goede relatie op te bouwen met alle kinderen en 
ook aan te kunnen geven welke afspraken hij/ zij belangrijk vindt.  
De stamgroepleiders hebben een goed overzicht van wat de kinderen kennen en kunnen en zij weten 
waar hun behoeften liggen. Daar wordt op ingespeeld en daar wordt gebruik van gemaakt. Gedurende 
de dag wordt er zo veel mogelijk directe feedback gegeven, zodat de kinderen meteen zien waar zij 
nog aan moeten werken, of wat juist heel erg goed gaat. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van elkaars talenten. Kinderen krijgen eigen taken en kunnen ook aangeven welke talenten zij graag in 
willen zetten. Zo leiden kinderen uit de bovenbouwgroepen soms keuzecursussen of verzorgen zij 
speciale gymlessen. De stamgroepleider is naast leider ook coach. 
Ook binnen ons team maken we gebruik van de mogelijkheden tot samenwerking en benutten we 
elkaars talenten. Door meer met de duo- en parallelcollega’s samen te plannen, kunnen we dieper op 
de inhoud ingaan en een gedegen planning neerzetten. Zo werken we op een intensere manier samen. 
De stamgroepleiders spreken vaste momenten af waarop zij samen plannen. Elke teamlid heeft vaste 
taken. In werkgroepen maken de verantwoordelijke teamleden plannen en delen en evalueren die met 
het team. Zo leren ook wij van en met elkaar! 
 
2.6 Vakken 
Lezen, schrijven, taal, rekenen.   
De kleuters in de onderbouwgroep werken vooral met eigentijdse en uitdagende 
ontwikkelingsmaterialen. Door woorden en begrippen te leren en in gesprek te gaan, bereiden wij de 
jongste kinderen langzaam maar zeker voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. Taal speelt 
daarbij in de onderbouwgroepen een zéér belangrijke rol. Kleuters waarbij vastgesteld wordt dat zij 
behoefte hebben aan meer uitdaging, krijgen extra opdrachten en materialen aangeboden die 
aansluiten op hun eigen ontwikkelingsniveau. In groep 3 ligt de nadruk op het leren (vlot te) lezen. 
We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen hiervoor als leidraad. Deze methode is al tientallen 
jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Voor het trainen en 
oefenen van de technische leesvaardigheid vanaf groep 4 maken we gebruik van onder anderen de 
methode Lekker Lezen. Door het handige organisatiemodel van de leesmethode Lekker Lezen is lezen 
op eigen AVI-niveau mogelijk. De methode maakt technisch lezen leuk. Dat is een voorwaarde om 
kinderen ook lekker veel te laten lezen. En daarom gebruiken we ook tijdschriften, strips en allerlei 
andere geschreven teksten. Zo laten we de kinderen zoveel mogelijk kilometers lezen. 

In groep 4 - 8 werken we aan de kerndoelen met gebruik van verschillende methodes.  

 
Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de nieuwe methode ‘Getal en Ruimte Junior’.  De methode behandelt 
één rekenonderwerp per week, met op de eerste dag voorkennis ophalen, de tweede dag een stukje 
nieuwe leerstof, de derde dag lekker oefenen en op de vierde dag het toepassen van het nieuwe 
stukje leerstof in een context. De laatste dag is algemene herhaling van voorgaande leerstof. In groep 
3 tot en met 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één rekenstrategie per onderwerp toe te 
passen. In de hogere groepen leren ze ook strategieën waarmee ze handig kunnen rekenen. Ieder 
kind leert rekenen in zijn eigen tempo; met kleine stapjes of met reuzensprongen. Het is daarom van 
belang om elk kind de juiste mate van uitdaging te bieden. Getal & Ruimte Junior biedt veel 
mogelijkheden om te differentiëren. Aan het eind van iedere les zijn er tempodifferentiatie- en 
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verdiepingsopdrachten opgenomen, zowel in het boek als digitaal. Voor de excellente rekenaars is er 
een apart boek Meesterwerk met drie grotere opdrachten per week, opgebouwd volgens de hogere 
niveaus van de taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren). 
 
Taal en spelling 
Voor spelling gebruiken we de methode ‘Spelling in Beeld’. De leerstof komt heel gedoseerd, stap 
voor stap en gestructureerd aan bod. Het uiteindelijke doel is, dat kinderen goed spellen wanneer zij 
schriftelijke taal gebruiken.  
Voor taal gebruiken we de methode Taal in Beeld als bronnenboek. Binnen onze thema’s verwerken 
we taalinstructies en taalopdrachten. Zo worden taalinstructies en oefeningen op het gebied van taal 
betekenisvol. Spelling wordt hierin ook meegenomen.  
 
Begrijpend lezen 
Wat je leest moet je ook kunnen begrijpen. Om dit te bereiken krijgen de kinderen les in begrijpend 
lezen met behulp van Nieuwsbegrip XL. 
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de 
teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel kinderen strategisch te 
laten lezen. De actualiteit motiveert kinderen om de tekst te lezen en heeft tegelijkertijd een link naar 
wereldoriëntatie. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor de 
stamgroepleider. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij 
zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. 
Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 'digibordtools' om stamgroepleiders hierbij te helpen.  
 
Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie (Oriëntatie op jezelf en de wereld) vinden we een van de belangrijkste 
vormingsgebieden. Natuurlijk zijn kinderen ook op de basisschool om zich voor te bereiden op 
voortgezet onderwijs, maar jenaplanonderwijs richt zich niet alleen op ’later’, ook op wat kinderen nu 
al aan het onderwijs kunnen hebben. Het gaat erom te leren léven in relaties - met de natuur, de 
samenleving, de cultuur, jezelf en met het onbekende van de dingen. 
Wereldoriëntatie is in het Jenaplan het hart van het onderwijs. Daar hangen wij alle andere vakken aan 
op. Je leert bijvoorbeeld lezen om je in de wereld te kunnen oriënteren. Met andere woorden: je leert 
lezen beheersen om het in wereldoriëntatie toe te kunnen passen. Kenmerkend voor 
wereldoriënterend leren zijn activiteiten als: ervaren, ontdekken en onderzoeken. Daarnaast ook: 
luisteren naar en het werken en spelen met verhalen. 
 
Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk ontdekkend en onderzoekend bezig te laten zijn en 
laten hen eigen leervragen stellen. Om antwoorden te vinden op hun vragen, verzamelen ze informatie 
op het internet en uit het documentatiecentrum, bezoeken ze mensen en bedrijven/organisaties, 
houden ze interviews en luisteren ze naar elkaar. Omdat de buitenwereld niet altijd binnen de school 
gehaald kan worden, gaat iedere stamgroep enkele keren per jaar op excursie. De entreegelden voor 
deze educatieve excursies worden veelal uit de vrijwillige Jenaplanbijdrage betaald. Ook nodigen we 
regelmatig ‘vakmensen’ uit op school, die het verhaal over hun wereld vertellen. Door deze manier 
van werken zijn de kinderen zeer actief en betrokken bij de lessen. We spreken hen aan op kennis en 
vaardigheden. D.m.v. bijvoorbeeld presentaties, muurkranten, verslagen en projectboekjes en 
presentaties tonen ze aan elkaar, de stamgroepleider en ook aan u als ouder, wat ze geleerd hebben. 
De stamgroepleider bewaakt de kerndoelen.  
 
Computeronderwijs 
Ook de Springplank gaat mee met de snelle ontwikkelingen op 
computergebied. In elke stamgroep is er voor werken met een computer 
volop gelegenheid.  Voor de onderbouwgroepen zijn er vaste computers,  
voor de middenbouwgroepen notebooks en voor de bovenbouwgroepen 
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laptops. We werken met ‘Cloudwise’ 
We zetten de computers op de volgende manieren in: 

• Als hulpmiddel voor kinderen met dyslexie en kinderen die moeite  
hebben met fijne motoriek en daardoor met het handschrift. 

• Voor het opzoeken van informatie voor o.a. wereldoriëntatie via internet  
& kennisnet.  

• Als tekstverwerker voor de kinderen bij diverse werkstukken en stelopdrachten. 

• Om diverse lesmethoden die wij gebruiken digitaal te ondersteunen. 

• Om rekening te houden met verschillen tussen kinderen en kinderen op hun eigen niveau en 
aan hun eigen doel te kunnen laten werken. 

• Om duurzaam om te gaan met materiaal. (Door het gebruik van de computer in plaats van 
papier maken we een duurzame keuze.) 

De kinderen werken vanuit een beveiligde internetomgeving. In alle groepen is een internetprotocol 
aanwezig (zie website). 
Het gehele computernetwerk is uitgebreid om goed te kunnen werken in de elektronische 
leeromgeving. Tevens zijn alle groepen uitgerust met een digitaal schoolbord of een  modern 
interactief LCD-scherm. Deze borden bieden niet alleen de stamgroepleiders de mogelijkheid om hun 
lessen verder te verbeteren, ook  halen zij hiermee de wereld dichterbij. Voor tal van vakken en 
leergebieden wordt er up-to-date software op het netwerk geïnstalleerd.  
In de Middenbouw, wordt  gewerkt met Snappet. Snappet is een digitaal systeem.  Kinderen werken 
op een IPad. Stamgroepleiders en kinderen krijgen een duidelijk overzicht van de leerdoelen bij de 
verschillende vakken. Zo kunnen zij weloverwogen kiezen waar zij nog extra aan moeten of willen 
werken. Het geeft de gelegenheid om meer en anders te kunnen werken aan de eigen doelen. Voor de 
stamgroepleider is er de mogelijkheid om per leerling een werkpakket klaar te zetten. De 
stamgroepleider kan de resultaten volgen via het dashbord. Het geeft de gelegenheid om gericht extra 
instructie te geven. 
Dit schooljaar (2018-2019) zal een teamlid onderzoeken of en op welke manier dit middel passend kan 
worden ingezet in ons onderwijs, in alle groepen.   
 
Bewegingsonderwijs 

        De kinderen van de stamgroepen 1-2 krijgen bewegingsles in 
        onze kleuterspeelzaal. Ook dit jaar worden de stamgroepleiders 
         gecoacht door een coach van Breda Actief. De midden- en 
         bovenbouwgroepen gymmen twee maal 45 minuten in de week 
         in de sportzaal. We werken met de methode “Basislessen 
         Bewegingsonderwijs”, die onlangs is geactualiseerd voor onze 
         zogenoemde ‘toestellessen’. Voor onze ‘spellessen’ maken 

we gebruik van Kidssport van Breda-Actief. Hierdoor maken de kinderen kennis met verschillende 
teamsporten en zo zorgen we voor een breed aanbod van sporten. 
De kinderen hebben voor de gym sportkleding en goede stevige gymschoenen nodig. Vooral de 
schoenen zijn erg belangrijk, omdat de kinderen anders makkelijker blessures oplopen. Wanneer 
kinderen hun spullen vergeten zijn, kunnen zij niet deelnemen aan de gymles. Een eerste keer helpen 
zij de groepsleider bij de gymles. Een tweede keer volgt er een verdere actie, zodat kinderen ook hierin 
hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen. De kinderen kunnen douchen na de gymles. Voor de 
bovenbouwkinderen stimuleren wij dit vanwege de hygiëne. Wij vinden het belangrijk dat de 
gymkleding iedere week gewassen worden.  
 
Creatieve vorming  
In ons lesprogramma besteden we ook ruim aandacht aan creatieve vorming (tekenen, 
handvaardigheid, textiele werkvormen , muziek en drama). 
Zoveel mogelijk worden deze geïntegreerd binnen de wereldoriënterende thema’s. 
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Verspreid over het schooljaar organiseren wij daarnaast acht crea-ochtenden voor de 
onderbouwgroepen en acht workshops in de twee keuzecursussen voor de midden- en 
bovenbouwgroepen. Tijdens de crea-ochtenden zitten de kinderen in groepen van ca. 8 kinderen. Elke 
keer volgen de kinderen een activiteit waarvoor in de stamgroep weinig mogelijkheden zijn. De 
kinderen komen zo in aanraking met diverse activiteiten, onderwerpen en technieken. Voor de 
keuzecursussen schrijven de midden- en bovenbouwkinderen zichzelf in. In een sessie van 4 workshops 
diepen de kinderen een activiteit of onderwerp uit. De kinderen kunnen kiezen voor een cursus die 
aansluit bij hun wensen, talenten of interesses.  
Bij deze activiteiten wordt de hulp ingeroepen van ouders en van externe deskundigen. 
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3. Organisatie & praktische zaken 

 
3.1 Continurooster  
Jenaplanvisie 
Het continurooster geeft de mogelijkheid om verder invulling te geven aan de Jenaplanvisie voor de 
Springplank. 
Gedurende de dag op school zijn er meerdere en verschillende momenten om relaties te ontwikkelen. 

Buiten de momenten in de lessituatie en het buiten spelen ontstaan er nu tijdens de lunch andere 

momenten waarop nieuwe relaties aangegaan worden. Kinderen eten met elkaar, leggen daarbinnen 

nieuwe contacten en relaties. Samen eten smeedt een band, draagt bij aan goed sociaal-emotioneel 

ontwikkelen.  

 

Een continurooster met vijf gelijke dagen biedt een duidelijke structuur. Alle dagen zijn gelijk. Geen 

verwarring over “korte” en “lange” dagen. 

Het biedt alle kinderen veiligheid en gelijkheid.  
Tussen de middag niet opgehaald worden en weer naar school brengen scheelt twee 
verkeersmomenten (verkeersveiligheid). Alle kinderen zijn gelijk, iedereen blijft op school voor de 
lunch. Dit geeft een veilig gevoel (emotionele veiligheid). 
De lunch biedt een extra moment op de dag om te werken aan de jenaplancompetenties. 
Tijdens de lunch gebruiken we taal en we besteden daar ook aandacht aan, evenals aan gezond eten, 
gebeurtenissen die ons bezig houden en sociaal gedrag.  
 
Het model van het rooster 
Samen met het team, directie en MR is gekozen voor een 5 gelijke dagen rooster met schooltijden van 
08.30 tot 14.15 uur. De kleuters zijn op woensdag al om 12.00 uur vrij. 
Met dit model voldoet de school aan de wettelijke urennorm per jaar en ook voor de gehele periode 
van 8 jaar dat een kind op de Springplank zit. 
 
Middagpauze 
De pauze is van 11:45 tot 12.30 
Deze is opgedeeld in: 
11:45 tot 12:15 lunchpauze 
12:15 tot 12:30 buiten spelen. Teamleden houden toezicht. 
We stimuleren tijdens de lunch gezonde voeding. Er is per bouw een koelkast waarin de kinderen hun 
lunch koel kunnen houden. 
Het personeel van De Springplank begeleidt de kinderen vanaf de start van de schooldag tot aan het 
einde van de schooldag. Zij hebben recht op een pauze van een half uur. Dat betekent, dat zij om 
14.15uur moeten pauzeren en vanaf 14.45 uur weer bereikbaar zijn voor gesprek of andere zaken. 
Meer over communicatie vindt u onder het kopje ‘In gesprek met elkaar’. 

3.2 Vervanging bij ziekte of calamiteiten 
De school wordt met enige regelmaat geconfronteerd met het feit dat een collega ziek is of meerdere 
collega’s afwezig zijn. Ook op de andere scholen van Markant Onderwijs Breda is dit het geval.  In het 
afgelopen schooljaar is het bijna altijd gelukt vervanging te vinden, dankzij intensieve pogingen van 
teamleden en directie.  
Als partner in De Mandt kunnen we in voorkomende gevallen ook gebruik maken van vervanging door 
een Pedagogisch Medewerker van Kober. Dit geldt dan voor hooguit 2 dagen en er zal dan sprake zijn 
van opvang; er wordt geen onderwijs geboden. 
Als wij alsnog geen vervanger kunnen vinden, dan hebben wij voor 1 dag een oplossing. We verdelen 
de kinderen van de betreffende groep over de overige stamgroepen. Wanneer het een langere periode 
betreft is dit geen goede oplossing. Het gaat dan ten koste van het onderwijs aan alle groepen. In dat 
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geval maken we gebruik van het protocol ‘Geen vervanger beschikbaar’. De kinderen van de 
betreffende groep krijgen dan een briefje mee naar huis met de mededeling, dat ze de volgende dag 
vrij zijn. Als het een langere periode betreft, zal steeds een andere groep kinderen vrijaf krijgen. 
Uitgangspunt op de Springplank is dat het naar huis sturen van een groep kinderen de allerlaatste optie 
is. Bovendien kan dit nooit zonder vooraf de ouders te informeren, dus nooit de eerste dag waarop 
het vervangingsprobleem speelt.  
Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hierover per brief en per mail vooraf geïnformeerd, zodat u 
waar nodig, opvangmaatregelen kunt treffen. 
(Zie ook de bijlage protocol ‘Geen vervanger beschikbaar’.) 
 
3.3 Stagiaires 
Wij vinden het belangrijk dat ook toekomstige stamgroepleiders kennis maken met ons 
jenaplanonderwijs. Daarom bieden wij Pabo-studenten jaarlijks de gelegenheid om bij ons stage te 
lopen. Naast plaatsen voor Pabostudenten en studenten die de opleiding pedagogiek volgen, stellen 
wij ook stageplaatsen beschikbaar voor de opleiding tot klassenassistent, onderwijsassistent, 
administratief medewerker. Dit schooljaar hebben wij een stagiaire onderwijsassistent: Nienke Ragas 
(op maandag en vrijdag) Van ROC-Breda en een stagiaire Pabo van Fontys Tilburg: Jantine Steenwijk. 
 
3.4 Scholing team 
Wij willen ons als schoolteam blijven ontwikkelen. Scholing is een van de manieren om te zorgen dat 
we, op onderdelen van het werk met de kinderen, onszelf verbeteren. Jaarlijks geven de 
personeelsleden aan in welk deelgebied zij zich verder willen scholen en kijken we samen in het team 
waar voor de organisatie nog scholingsbehoefte is. Voor cursussen op het gebied van 
Jenaplanonderwijs doen wij een beroep op JAS (Jenaplan Advies en Scholing) HetKan 
(professionalisering voor onderwijs en kinderopvang) en NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging).  
De schoolleiding volgt de ontwikkeling op het gebied van jenaplanonderwijs via landelijke conferenties 
en studiedagen die de NJPV organiseert. Verder participeert de Springplank in een netwerk van 8 
Jenaplanscholen die elkaar onderling steunen en van praktische adviezen voorzien.  
Dit schooljaar zal de teamscholing gericht zijn op het versterken en uitbreiden van de 

instructievaardigheden van de stamgroepleiders. Om onze basisondersteuning sterk neer te kunnen 

zetten zal het team ook scholing volgen om leergesprekken nog effectiever te maken. Daarnaast zal 

Zsa-Zsa Tokaai een opleiding volgen tot taalcoördinator. Zij zal hierdoor het team goed kunnen 

ondersteunen om kinderen nog beter de juiste zorg op taalgebied te geven.  

Linda de Laat heeft zich vorig schooljaar geschoold in kindgericht werken in de Onderbouw en zal 

zich hierin verder gaan verdiepen. Zij volgt de opleiding bij ‘HetKan’. 

Voor de bedrijfshulpverlening (BHV) gaan 2 nieuwe teamleden scholing volgen: Ivet Elshout en 

Cynthia Sweep. Op het gebied van digitalisering zal Cynthia Sweep zich laten scholen m.b.t. Snappet, 

een digitaal systeem via een tablet. Snappet wordt komend schooljaar alleen in groep 4 gebruikt. 

Door haar scholing zal Cynthia het team mee kunnen nemen naar uitbreiding van een effectief 

gebruik van Snappet in uiteindelijk alle leerjaren. 

De studiebijeenkomsten voor het team zullen na schooltijd of tijdens een studiedag plaatsvinden. Op 
de studiedagen zijn de kinderen vrij. Op welke dagen wij studiedagen hebben kunt u zien op onze 
schoolkalender. 
 
3.5 Huiswerk  
De kinderen uit onze bovenbouwgroepen 7/8 krijgen wekelijks huiswerk mee. Als voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs vinden wij het namelijk belangrijk, dat die kinderen leren om huiswerk te 
plannen en te maken. Overigens vinden wij het van belang, dat de kinderen hun vrije tijd op eigen wijze 
in kunnen vullen. Wij geven daarom niet veel huiswerk en zo zinvol mogelijk, aansluitend bij wat in de 
groep aan de orde is. Wij vinden dat ouders een controlerende en stimulerende taak bij het maken 
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van het huiswerk van hun kind hebben. Mocht het voor een kind echt niet mogelijk zijn om het 
huiswerk thuis te maken, dan willen we dat graag weten. Samen zoeken we in dat geval naar een 
oplossing. Vorig schooljaar hebben we door de inzet van ouderhulp huiswerkbegeleiding aan kunnen 
bieden. We proberen dat ook dit schooljaar weer te doen. Dat gebeurt dan na schooltijd, wekelijks een 
half uur. 
 
3.6 Anti-pestaanpak 
3.6.1. Pesten voorkomen 

Al geruime tijd werken we met een actieve anti-pestaanpak. Omdat we het 
met name van belang vinden preventief op te treden, hebben we bewust 
geen pestprotocol opgesteld. Onze anti-pestaanpak komt er in grote lijnen 
op neer dat we één keer in de 5 weken aan de hand van een poster van de 
organisatie Kids tegen Geweld een deelaspect van pesten in de schoolkring 
onder de aandacht van de kinderen brengen. In de daarop volgende weken 
is deze poster minimaal 1x het onderwerp van gesprek tijdens een 
kringgesprek in de stamgroep. Indien nodig gaat de stamgroepleider vaker 

en/of dieper in op de poster. Hierbij krijgt hij of zij ondersteuning d.m.v. een speciale 
leerkrachtkalender.  
Alle kinderen moeten zich op de Springplank veilig voelen. Elk jaar wordt door middel van een enquête 
onder de kinderen van groep 5 t/m 8 en met ons sociaal-emotioneel volgsysteem nagegaan of de 
kinderen zich veilig voelen op school. Met die gegevens maken we een Plan van Aanpak voor onze 
school. Een van de teamleden is gedragsspecialist en veiligheidscoördinator (Ivet Elshout) en er is  
binnen ons team een werkgroep veiligheid, die Ivet aanstuurt. Samen zorgen zij voor de uitvoering van 
het Plan van Aanpak.  
 
3.6.2. Afspraken bij fysiek of geestelijk geweld 

Wanneer er sprake is van lichamelijk of geestelijk geweld van een kind t.o.v. een of meerdere kinderen 
of stamgroepleiders, wordt met het kind besproken dat de Springplank dit gedrag niet tolereert. 
Daarnaast wordt ook alternatief gedrag besproken. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door 
de stamgroepleider. Bij herhaling van lichamelijk of geestelijk geweld, wordt het kind met de ouder(s) 
op school uitgenodigd door de stamgroepleider. Er wordt besproken wat het kind nodig heeft om 
herhaling te voorkomen en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag gemaakt 
Indien het gedrag niet verbetert, worden de ouders uitgenodigd door de directie. Nagegaan wordt of 
de afspraken voldoende effectief zijn en welke hulp/ aanpak eventueel moet volgen.   
Mocht een kind desondanks in herhaling vallen, dan zullen andere stappen ondernomen worden.  

Dat gebeurt ook wanneer er eenmalig sprake is van extreem fysiek of geestelijk geweld. Mocht er 

sprake zijn van schorsing, dan wordt het protocol Toelating, schorsing en verwijdering van ons 

bestuur Stichting Markant gevolgd. 

3.7  De Springplank: een “Gezonde School’ 
De Springplank wil een gezonde school zijn. Een Gezonde School is een school die structureel 
aandacht besteedt aan gezondheid. Dit schooljaar willen we het vignet Gezonde School halen. 
We doen dat aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers:   

• Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld 
door op een thema een lespakket uit te voeren. 

• Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en 
sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het 
betrekken van ouders bij Gezonde School. 

• Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
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• Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het 
schoolbeleid.  

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 
van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de 
school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. De Springplank heeft ervoor gekozen 
het themacertificaat voeding te behalen.  
Vanaf komend schooljaar werkt onze school met beleid op het gebied van gezond eten en drinken. 
Daarom zijn er in de school bepaalde afspraken. Zo wordt er in de ochtendpauze fruit of groente 
gegeten en water of andere gezonde drankjes gedronken.  Door op school fruit aan te bieden 
promoten en motiveren wij de kinderen ook om fruit te eten. 
Natuurlijk houden we ook rekening met kinderen, die vanwege dieet, allergie of geloof bepaald 
voedsel niet mogen hebben. We zorgen voor deze kinderen voor een alternatief. 
Voorbeeldgedrag van leerkrachten is belangrijk. Dat betekent dat ook zij in het klaslokaal en op het 
schoolplein fruit of groente eten en water of andere gezonde drankjes drinken.  
Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen met gezond beleg en 
eventueel wat fruit en groente. De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met 
halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. 
Vruchtensap kan ook, maar levert meer calorieën. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt 
u op de site van het Voedingscentrum.  
 
Traktaties 
Wij zetten kinderen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een 
traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die gezond zijn. (Ook 
leerkrachten houden van gezonde traktaties.) Neem bij het bedenken van traktaties de volgende 
punten mee: 
Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is; 
Denk eens aan niet eetbare traktaties; 
Let op! Hartige traktaties bevatten vaak veel vet. 
 
Andere eetmomenten 
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we kinderen meegeven dat lekker, gezellig en 
gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen geen 
snoep en frisdrank mogen meenemen. Natuurlijk zorgt de school dan weleens voor een ijsje of zoet 
drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen is af en toe samen genieten van iets anders geen probleem.  
 
3.8 Informatieavond voor ouders 
Aan het begin van het jaar is er een informatieavond voor de ouders. Zij kunnen dan een kijkje in de 
school nemen en kennis maken met de stamgroepleider(s) en ouders van groepsgenootjes van hun 
kind(eren). Ook de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging zijn aanwezig. In elke groep wordt 
specifieke informatie over de stamgroep en het schooljaar gegeven. Later in het schooljaar zal nog een 
informatieavond plaatsvinden voor de ouders van nieuwe onderbouwkinderen. In november staat een 
informatieavond speciaal voor de aanstaande schoolverlaters gepland. 
 

3.9 Nieuws van De Springplank 

Directe, 1-op-1 communicatie zal binnen het onderwijs altijd de basis blijven voor het creëren van 
een vertrouwensrelatie tussen ouders en leerkracht. Maar als aanvulling daarop geeft gemedieerde 
communicatie, via een online communicatiemiddel, ouders én leerkrachten de mogelijkheid om 
elkaar op ieder gewenst tijdstip efficiënt op de hoogte te houden en daarmee de betrokkenheid te 
verhogen. 
 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/lunchpakket.aspx
http://www.gezondtrakteren.nl/
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BasisOnline ondersteunt deze groeiende wens voor eigentijdse communicatie oplossingen binnen 
het Basisonderwijs. 
Op De Springplank werken wij met het Ouderportaal van Basisonline. Via dit Ouderportaal vindt alle 
communicatie met ouders plaats. Het Ouderportaal is een beveiligde omgeving waarin ouders en 
stamgroepleiders contact kunnen houden over de voortgang van uw kind. Dit kan door een bericht te 
sturen.  
Nieuwsberichten en foto’s worden ook in het Ouderportaal geplaatst. Zo bent u meteen op de 
hoogte van het laatste nieuws. 
Sinds dit schooljaar kunnen ouders ook de absentie doorgeven via dit platform. Door Ouderportaal 
zit alles voor de ouders en stamgroepleiders in een duidelijk programma. Er is een Ouderportaal app 
zodat u niets van het nieuws hoeft te missen.  
Elke nieuwe ouder krijgt uitleg over hoe aan te sluiten bij het Ouderportaal. 
 

3.10 Informatieavond, Inloopochtend/middag  
Twee keer per schooljaar houden we een open inloopochtend/-middag en 1x per jaar houden we een 
infoavond. Op deze manier willen wij  geïnteresseerden en ouders informatie geven over het onderwijs 
op de Springplank en een kijkje laten nemen in onze school. In de kalender zijn deze dagen opgenomen. 
 

3.11 Rapport en gesprekken voor kinderen en ouders 
In oktober wordt de voortgang van de kinderen met hen en u, ouders, besproken in een zogeheten 
kindgesprek. Deze gesprekken zullen met het kind gevoerd worden. U als ouder bent daar natuurlijk 
bij. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen uitspreken hoe zij school ervaren, waar ze trots 
op zijn en wat ze willen bereiken in een periode. Door dit met het kind te bespreken, worden zij 
eigenaar van hun werk. Ze werken dan niet voor hun ouders of juf, maar voor zichzelf. In januari wordt 
met het kind geëvalueerd en worden doelen geformuleerd voor de nieuwe periode. 
In februari komt er een rapport, waarin u kunt lezen hoe uw kind het binnen de 4 pijlers van het 
Jenaplanonderwijs doet (gesprek, spel, werk, viering), hoe het er voor ieder vak gemiddeld voor staat 
en wat de doelen van uw kind zijn voor de volgende periode. 
Daarnaast vindt u in dit rapport ook een uitdraai van de Cito-scores die uw kind behaald heeft op de 
standaardtoetsen van januari/februari. Vanaf groep 5 kunt op deze uitdraai zien wat het 
uitstroomniveau op dat moment is.  
Er is voor u als ouder gelegenheid in gesprek te gaan met de stamgroepleider(s) over de ontwikkeling 
van uw kind. Dit zijn voortgangsgesprekken. In de kalender zijn de data voor deze oudergesprekken 
opgenomen. U krijgt er een uitnodiging voor van de stamgroepleider.  
In april heeft de stamgroepleider opnieuw een evaluatie met uw kind. Er worden wederom nieuwe 
doelen gesteld.  
De inhoud van de kindgesprekken worden genoteerd op een gesprekskaart. Deze gaat ter inzage mee 
naar huis in de map van het rapport. 
In juli gaat het rapport nogmaals mee en is er ook de mogelijkheid tot een voortgangsgesprek. In de 
kalender staan de data voor deze gesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 
stamgroepleider. 
Met de kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders worden ook adviesgesprekken gehouden. In dit 
gesprek geeft de stamgroepleider aan, welke vervolgrichting binnen het Voortgezet Onderwijs volgens 
de stamgroepleider, IB’er en directie het best past bij het kind. Dit advies wordt gevormd op grond van 
resultaten, werkhouding en motivatie. Een voorlopig advies wordt gegeven aan het begin van 
schooljaar 7 en schooljaar 8. Medio groep 8 volgt dan het definitieve advies.  
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3.12 In gesprek met elkaar 
Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan school. 
Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge 
relatie. De informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in 
staat om te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden 
vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt 
ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee 
met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school 
passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee kunnen 
doen en mee kunnen leven.    
Om het contact tussen school en ouders te optimaliseren hebben we een aantal uitgangspunten voor 
gesprekken vastgelegd. Hierdoor verduidelijken we de wijze waarop we met elkaar willen 
communiceren.  

• Korte mededelingen kunnen voorafgaand aan de schooldag of na 14.45 u worden gedaan. 

• U kunt ook gebruik maken van ons Ouderportaal voor korte mededelingen. Houdt u er 
alstublieft rekening mee, dat de berichten niet buiten werktijd gelezen hoeft te worden en ook 
niet altijd voor aanvang van de schooldag gelezen worden. Zorg dus voor tijdige informatie. 

• Wilt u antwoord op vragen, maak dan een afspraak. Liefst ruim op tijd i.v.m. afstemmen van 
alle agenda’s en voorbereiding. Bij het maken van een afspraak wordt het doel van het gesprek 
aangegeven. De stamgroepleider van het kind is in principe aanwezig en op diens verzoek 
eventueel een ander personeelslid. Dit kan o.a. het geval zijn bij zorgleerlingen, waarbij het 
gewenst is dat de intern begeleider hierbij aanwezig is. Op verzoek en met reden van de 
ouders/verzorgers, kan er ook een ander personeelslid bij het gesprek aanwezig zijn. 
Voorafgaand aan het gesprek wordt de tijdsduur van het gesprek afgesproken. 
Gesprekspartners dienen tijdens het gesprek zich zoveel mogelijk bij het doel van het gesprek 
te houden. Relevante gegevens uit de gesprekken worden vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem. 

• Groepsoverstijgende zaken worden in eerste instantie met leden van het management 
(schoolleider en IB-er ) besproken. 

 
3.13 Luizenpluizen 
De jaarlijks terugkerende luizenplaag proberen we te lijf te gaan met behulp van een speciaal 
luizenbestrijdingsteam.  Bij constatering van luizen bij een bepaalde groep krijgen alle kinderen uit die 
groep een brief mee. U kunt dan extra aandacht besteden aan de controle en verzorging van het haar 
van uw kind. De coördinator van het luizenbestrijdingsteam belt of geeft een brief mee aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is geconstateerd met het verzoek het kind en de 
overige gezinsleden  te controleren en zo nodig te behandelen.  Bij afwezigheid van de coördinator 
verzorgt de directie de communicatie met de ouders / verzorgers . 
Na ca.1 week voert een luizenbestrijdingsteamlid een individuele nacontrole uit. 
Indien er wederom luis wordt aangetroffen, wordt dit gemeld aan de coördinator. 
Deze meldt het opnieuw aan ouders en verzoekt met klem over te gaan tot (voortzetting van) 
behandeling. 
Na herhaaldelijk ‘positieve’ controle kan contact opgenomen worden met de GGD voor een 
huisbezoek. De GGD kan dan adviseren. 
 

3.14 Op de fiets naar school, maar nog liever lopen 
Sommige kinderen worden met de auto gebracht. Maakt u daarbij a.u.b. gebruik van de aangegeven 
kiss & ride-route. Liever hebben we nog dat u op de fiets of lopend naar school komt. We hebben een 
mooie kiss & bike-paal. Deze werkt hetzelfde als de kiss & ride-route. U zet uw kind af, geeft het een 
kus en gaat weer verder. Deze plek wordt ook gebruikt als afspreekplaats voor de kinderen. Op het 
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schoolplein zijn nieten geplaatst, waar de fietsen aan vast gemaakt kunnen worden. Wij hanteren de 
veiligheidsregel: niet fietsen op het schoolplein.  
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan fietsen, die op het schoolplein gestald 
staan. 
 
3.15 Gevonden voorwerpen 
Het gebeurt regelmatig dat kinderen kledingstukken, gymspullen e.d. op school vergeten. Onze 
voorraad gevonden voorwerpen groeit iedere week. Helaas zijn er maar weinig spullen die ook weer 
bij hun eigenaar terugkomen. Helpt u ons de ton met gevonden voorwerpen zo leeg mogelijk te 
houden door zoveel mogelijk de naam van uw kind in zijn of haar spullen (jassen, laarzen, enz.) te 
zetten en bijvoorbeeld jassen te voorzien van stevige lusjes. En mist u iets? Kijkt u op school dan even 
in de gevonden voorwerpenton of vraag het aan Kees Grispen, onze conciërge. 
 
3.16 Doorstroming binnen de school 

De kinderen kunnen in principe de basisschool binnen een periode van 
acht aaneengesloten jaren doorlopen. Soms kunnen er echter situaties 
ontstaan waardoor kinderen een jaar langer of korter op school 
blijven. Er kan na overleg met ouders besloten worden, dat een kind 
een jaar langer over een bepaalde stamgroep doet. Dit gebeurt alleen, 
als we ervan overtuigd zijn dat het kind daar baat bij heeft. Er moet 
een hoge succesverwachting zijn in de ontwikkeling op deelgebieden 
van de totale ontwikkeling. Het zittenblijven heeft vaak een negatieve 

klank, maar voor sommige kinderen is het juist prettig om na een tijdje te ontdekken, dat ze niet langer 
op hun tenen hoeven te lopen. Het is soms goed voor hen om te merken dat ze niet meer tot de 
zwakste kinderen behoren. Kinderen krijgen waar nodig dan ook een aangepast programma als zij een 
extra jaar over een stamgroep doen. Na overleg met de ouders beslist uiteindelijk de school over het 
al dan niet zittenblijven. 
Het kan ook gebeuren dat een kind over een stamgroep een jaartje korter doet. Ook dit gebeurt dan 
in nauw overleg met de ouders, gericht op de totale ontwikkelingslijn van het kind. Wij als school laten 
het sociaal emotionele aspect zwaar mee wegen.  
 
3.17 De overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Wij bereiden de kinderen voor op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Dat doen we 
natuurlijk vakinhoudelijk en sociaal-emotioneel, maar we bezoeken ook bewust met onze 
bovenbouwgroepen per schooljaar twee scholen voor Voortgezet Onderwijs: een vmbo-school en 
een scholengemeenschap. Zo krijgen de kinderen een indruk van de scholen, zien ze verschillen 
tussen de scholen en weten ze al een beetje wat voor school het beste bij hen past. Aan het einde 
van groep 8 hebben ze dan met hun groep in totaal 4 scholen bezocht.  
Aan het begin van groep 7 en groep 8 krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies over het 
niveau wat het best bij ieder kind past. Dat advies is gebaseerd op het Leerlingvolgsysteem (dit geeft 
aan de hand van resultaten op de Citotoetsen per schooljaar een prognose voor uitstroom), op 
kindkenmerken en omgevingskenmerken en op werkhouding en motivatie. 
In groep 8 krijgen de kinderen uitleg over de niveaus en verschillen tussen de scholen. En er wordt op 
een speciale manier aandacht besteed aan het afscheid van hun basisschooltijd. 
Midden januari verzorgen de scholen voor voortgezet onderwijs in Breda 2 voorlichtingsavonden. 
Hiervoor worden de ouders uitgenodigd. Zij informeren dan over de verschillende onderwijstypen en 
de scholen die dit aanbieden. In januari of februari krijgen de kinderen en hun ouders het definitieve 
advies in een gesprek met de stamgroepleider over de vervolgschool. In deze periode vinden ook de 
gezamenlijke open dagen van de middelbare scholen plaats. Informatiemateriaal van de diverse 
scholen voor voortgezet onderwijs is te verkrijgen bij de stamgroepleiders van groep 7-8. Ouders die 
gericht informatie zoeken, kunnen hieruit putten. 
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In april vindt de Cito Eindtoets plaats. Deze landelijke toets richt zich op de leergebieden taal en 
rekenen. Belangrijker dan de uitslag van de toets vinden wij de bevindingen van de stamgroepleiders 
van groep acht, de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem en het overleg met ouders over de 
schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. De uitslag van de Cito-toets is voor ons aanvullend op het 
advies van de school, want ook de bevindingen van de stamgroepleiders over werkhouding, 
taakgerichtheid, belangstelling, sociaal emotionele ontwikkeling en motivatie blijft van enorm belang 
en medebepalend voor het definitieve schooladvies. Gelukkig mogen scholen voor voortgezet 
onderwijs vanaf 2015 toelating niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het 
schooladvies is de bepalende factor . Nadat de keuze voor de middelbare school - op basis van ons 
advies - door u is gemaakt, moet u zélf uw kind aanmelden. Wij geven u een kopie van ons 
overstapdossier, zodat u deze mee kunt nemen naar de nieuwe school. Vervolgens bespreekt de 
stamgroepleider elk kind met de brugklascoördinator van de betreffende school. Nadat uw kind onze 
school heeft verlaten, volgen wij minstens twee jaar de resultaten van uw kind op de nieuwe school. 
Wij ontvangen die rapportage van de scholen voor voortgezet onderwijs. Op deze manier trachten wij 
nauwkeurig de aansluiting te volgen van onze kinderen naar het voortgezet onderwijs. 
 
3.18 Toelating, schorsing en verwijdering op bestuursniveau 
Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk!  
Openbare scholen voor primair onderwijs zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van 
godsdienst of levensbeschouwing.  
De beslissing over toelating en verwijdering van kinderen berust bij het bevoegd gezag. Het bevoegd 
gezag heeft de uitvoering van het beleid tot toelating, voorlopige toelating, schorsing of verwijdering 
gedelegeerd aan de schooldirectie.  
Ondanks het uitgangspunt van algemene toegankelijkheid, zijn er toch ontwikkelingen en situaties 
denkbaar waarin dit uitgangspunt op gespannen voet staat met de keuzevrijheid van de ouders. De 
belangen van ouders en school kunnen inzake toelating en verwijdering zelfs tegenover elkaar staan 
of komen te staan.  
Het wordt voor een school steeds belangrijker zich te bezinnen op de kinderen die binnen de school 
op te vangen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer beleidstrajecten gericht op het opnemen en 
integreren van kinderen die voorheen verwezen werden naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs.  
Om te komen tot een structurele aanpak en regeling is een beleidsnotitie gemaakt.  
Deze regelgeving sluit aan bij de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en hetgeen er in dit verband 
geregeld is in de Algemene Wet Bestuursrecht, waarin het specifiek gaat over de zorgvuldigheidseisen 
t.a.v. beslissingen over toelating, voorlopige toelating, schorsing en verwijdering van kinderen.  
 
3.19 Verplichte deelname aan het onderwijs: leerplicht 
De kinderen moeten vanaf hun vijfde jaar deelnemen aan alle voor hen bestemde 
onderwijsactiviteiten. Hiermee wordt voorkomen dat ouders om uiteenlopende redenen kunnen 
besluiten hun kinderen bepaalde lessen niet te laten volgen.  
Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd 
gezag vastgestelde gronden en bepaalt dan vervolgens welke onderwijsactiviteiten hiervoor in de 
plaats komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan jonge kinderen voor wie het nog te zwaar 
valt een hele dag op school te zijn. Zie ook hoofdstuk 4.6 – externe hulp.  
Wij hebben graag dat alle kinderen op tijd zijn. Daarom hebben we ook een inloop van 10 minuten 
voordat we echt starten. Zijn kinderen dan nog te laat, dan verstoort hun binnenkomst onze 
openingskring of een andere activiteit. En dat is voor iedereen heel vervelend.  
Voor de bovenbouwkinderen hebben we de afspraak: twee keer te laat is de eerstvolgende morgen 
om 8.00 uur op school zijn. We leren hun zo zelf verantwoordelijk te zijn voor het op tijd komen. 
Voor de middenbouw- en onderbouwkinderen vinden wij zo’n maatregel nog te vroeg. Vaak zijn zij 
afhankelijk van hun ouders, die hun brengen. We proberen hier de ouders direct aan te spreken. Bij 
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herhaling zal er door het MT contact opgenomen worden met de ouders om gezamenlijk een 
oplossing te bedenken. Eventueel kan CJG hierbij hulp bieden. 
Wanneer er geen verbetering komt zijn wij wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in te 
schakelen.  
Onze procedure kunt u vinden in de bijlage ‘Procedure bij te laat komen’. 
 
3.20 Verlof aanvragen 
Bij speciale omstandigheden wordt er zonder meer verlof verleend. Hierbij moet o.a. gedacht worden 
aan: 

• Ondertrouw van ouder(s)/verzorger(s), huwelijk van ouder(s)/verzorger(s) en van bloed- en 
aanverwanten 

• Overlijden van familie, vrijstelling wegens het vervullen van godsdienstige of 
levensbeschouwelijke verplichtingen, bezoek aan medici voor zover dit niet buiten schooluren 
kan. 

We zien steeds vaker dat kinderen onder schooltijd naar artsen, tandartsen en orthodontisten moeten. 
Hierdoor ontstaat er in sommige gevallen veel lesuitval. Ouders/verzorgers dienen deze bezoeken 
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet lukken, dan dient er toestemming 
gevraagd te worden via een verlofbrief. 
 
3.21 Schoolverzuim 
Als uw kind niet naar school kan, omdat het bijvoorbeeld ziek is, dan verwachten wij dat u uw kind 
afmeldt. Telefonisch kan dat ’s morgens vanaf 8.00 uur. Kinderen kunnen ook via het Ouderportaal 
afgemeld worden en persoonlijk bij hun stamgroepleider. Wij gaan aan het begin van iedere dag na of 
alle kinderen op school zijn. De verzuimgegevens worden in onze leerlingenadministratie opgenomen. 
Als een kind om 8.45 uur zonder afmelding niet op school is, nemen wij voor 9.15 uur altijd contact op 
met thuis.  
Kinderen die nog geen 5 jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig en voor hen hoeft u dus geen verlof aan te 
vragen. Dit verlof melden bij de stamgroepleider is dan voldoende. Alleen in speciale gevallen mag de 
schoolleider toestemming voor bijzonder verlof verlenen. Wij gaan ervan uit dat uw kind in principe 
altijd op school aanwezig is. Ongeoorloofd verzuim wordt in álle gevallen gemeld bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. 
 
3.22 Voor- en naschoolse opvang                                                   
In het gebouw de Mandt is er een mogelijkheid voor kinderopvang. Deze wordt verzorgd door Kober 
kinderopvang. 
Voor informatie en contact: zie de website. www.kober.nl  
In Teteringen zijn ook nog andere centra voor kinderopvang. 
  
3.23 Gezondheidsonderzoeken 
De GGD  
De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West-Brabant onderzoekt in het schooljaar 2017-2018 
alle kinderen die geboren zijn in 2012 (5-6 jarigen) en 2007 (10-11 jarigen). Voor het onderzoek op 
school krijgt u een uitnodiging. U krijgt ook een lijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid 
van uw kind. De stamgroepleider krijgt zelf ook een lijst waarop hij invult bij welke kinderen hij extra 
aandacht gewenst vindt. De medewerker van Jeugd en Gezin voert de screening uit. Voordat de 
onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek 
controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te 
doen. Op 5-6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als er aanleiding toe is, 
controleert zij ook bij kinderen van 10-11 jaar het gehoor en/of de ogen. Ze doet geen uitgebreid 
onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige te laten doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van 
uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij 

http://www.kober.nl/


24 
 

uiteraard ook. Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek 
thuisgestuurd. Eventueel volgt later een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige 
of de jeugdarts.  
  
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij 
de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau 
Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076-5282486. Of stuur uw vraag per mail naar 
jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. 
  
Als de stamgroepleider van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige, zal zij dit doorgeven aan de GGD. Zij zal dit altijd eerst met u overleggen. 
Onderzoek door de GGD is niet verplicht. 
Dit jaar gaat de werkwijze veranderen. Wij zullen belangrijke veranderingen doorgeven en komend 
schooljaar in de schoolgids opnemen. 
 
3.24 Klachtenregeling  
De Springplank is een openbare school. Dit betekent dat we een basisschool zijn waar openheid hoog 
in het vaandel staat. Wij willen een school zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Ook met 
betrekking tot de communicatie willen wij de drempel zo laag mogelijk houden om onderwerpen 
bespreekbaar te maken. De school probeert in samenwerking met de medezeggenschapsraad, de 
oudervereniging en het bestuur een zo prettig en veilig mogelijke leeromgeving en schoolklimaat te 
creëren. Sinds vorig schooljaar hebben wij ook een actieve Klankbordgroep van ouders, die regelmatig 
in contact gaat met de directie. Op die manier zorgen we voor een laagdrempelige input van ouders. 
Wij zijn voor een zo goed mogelijk en intensief contact tussen ouders en school.  
Tegelijk beseffen wij, dat niet alles kan worden voorkomen.  
Heeft u klachten over het onderwijs, de schoolorganisatie of wordt u en/of uw zoon/dochter 
geconfronteerd met zaken als agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie, dan 
adviseren wij u het volgende te ondernemen: spreek allereerst met de stamgroepleider. Deze zal, 
indien nodig, hierop passende actie ondernemen. Het kan echter zijn dat u er met de stamgroepleider 
niet of onvoldoende uitkomt. Neem dan contact op met een van de schoolleiders. Deze zal met u 
trachten te zoeken naar een goede oplossing. De ervaring leert, dat men bij bijna alle problemen samen 
met de schoolleider tot een oplossing komt. 
Als u er met de directie toch niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College 
van Bestuur van Markant Onderwijs te Breda, de heer Jos de Kort. Het postadres is: Markant 
Onderwijs, Hooilaan 1, 4816 EM Breda. Telefoon: 076-5289360. 
 
Gedurende de bovenstaande procedure kan een contactpersoon van school fungeren als uw eerste 
aanspreekpunt om u te adviseren. Voor onze school is dat Arjan Meertens. De contactpersoon kan u 
ook verwijzen naar de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen van Markant Onderwijs, mevrouw 
Jumulet of de heer Prince. Wij adviseren u pas met hen in contact te treden als de contacten met de 
stamgroepleider, bouwcoördinator, schoolleider en voorzitter van het College van Bestuur van 
Markant Onderwijs voor u niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid. De vertrouwenspersoon 
zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de Landelijke Klachtencommissie. De 
uitgebreide klachtenregeling is bij de vertrouwenspersoon op te vragen, maar de regeling is ook op 
school in te zien. Indien de klacht wordt behandeld door de LKC of rechtstreeks door het bevoegd 
gezag zal dit leiden tot een hoorzitting, waarbij klager en aangeklaagde, gewoonlijk apart, worden 
gehoord. Vervolgens zal het bevoegd gezag van de school over de klacht beslissen. Dit, indien de klacht 
door de LKC wordt behandeld, eerst na daarin door de LKC te zijn geadviseerd. Zie ook: www.lgc-
lkc.nl/lkc/index.html  
 
Ondersteuning door de Externe Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik  

mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.lgc-lkc.nl/lkc/index.html
http://www.lgc-lkc.nl/lkc/index.html
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Het College van Bestuur heeft een abonnement Externe Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en 
seksueel machtsmisbruik bij jongeren afgesloten bij de GGD West-Brabant. Deze externe 
vertrouwenspersoon geeft desgewenst consultatie en advies aan de schoolcontactpersoon, de school 
en/of de klager over een (mogelijke) klacht en de afhandeling daarvan. U kunt de vertrouwenspersoon 
telefonisch bereiken via de GGD, telefoon 076-5282000. 
 
Handelwijze bij seksueel misbruik 
Medewerkers van school en het College van Bestuur hebben in vermoede gevallen van seksueel 
misbruik van een minderjarige leerling, gepleegd door een medewerker van school, respectievelijk 
wettelijke meldplicht bij het bestuur en aangifteplicht bij politie of justitie. Onder medewerkers van 
school worden in dit verband verstaan: het personeel, maar ook personen die buiten dienstverband 
werkzaamheden voor de school verrichten, zoals vrijwilligers, gedetacheerden, stagiaires, 
uitzendkrachten e.d. De schoolcontactpersoon is: Arjan Meertens, ameertens@markantonderwijs.nl   
Contactpersoon Markant Onderwijs: voorzitter van het College van Bestuur, dhr. J. de Kort 
correspondentieadres: Hooilaan 1, 4816 EM Breda. Tel: 076- 5289360. Fax: 076-5289500  
E-mail: info@markantonderwijsbreda.nl  
Adres van de Landelijke Klachtencommissie, Postbus 162 3440 AD Woerden, Tel. 0348-405245 
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4. Zorg 

 
4.1 Passend onderwijs  
Inleiding. 
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start. Passend onderwijs is er voor alle  
kinderen. In de praktijk gaat het vooral om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze 
ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of 
bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra 
ondersteuning te organiseren. 
Beleid m.b.t. Passend Onderwijs wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat 
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in 
het samenwerkingsverband samenwerken garanderen in hun gezamenlijk ondersteuningsplan dat 
iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.  
Voor de meeste kinderen is er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig 
veranderd. Op termijn worden minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het 
samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk kinderen thuisnabij het passend 
onderwijsaanbod te realiseren.  
 
Zorgplicht. 
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten 
zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra 
ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de 
school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning 
zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als de school de 
ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 
gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een 
passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een 
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze 
situatie uiteraard belangrijk. 
 
Positie van de ouders. 
De school heeft de verantwoordelijkheid te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft 
en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van 
meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek 
plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: 
De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement; 
De leerling gaat naar een andere basisschool; 
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op 
school voor speciaal basisonderwijs; 
De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing 
op school voor speciaal onderwijs; 
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal 
onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige kinderen, 
dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool. 
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders indien zij het niet eens zijn met het besluit 
verschillende commissies benaderen. 

o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en 
(v)so, over toelating van kinderen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van 
kinderen en het ontwikkelingsperspectief. 
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o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een 
eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waar ouders zich tot kunnen richten bij een 
bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie 
kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde 
Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

 
Schoolondersteuningsprofiel.(SOP) 
Iedere school heeft binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school 
beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  De 
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan 
de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald 
type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle kinderen als het passend 
onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het 
toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als 
zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. In de volgende paragraaf beschrijven wij ons profiel. 

Meer informatie nodig? 
Belangrijke informatiebronnen m.b.t. Passend Onderwijs vindt u hieronder: 

• Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend Onderwijs) 

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

• www.passendonderwijs.nl 

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

• www.mensenrechten.nl 

• www.onderwijsconsulenten.nl 

• www.onderwijsgeschillen.nl 

• www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband) 

4.2 Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Ons schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en 

over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.  

Het bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Beschrijving van hoe onze school basisondersteuning (dat is de ondersteuning waarop 
alle kinderen kunnen rekenen) biedt. 

• De ondersteuningsdeskundigheid (binnen de school, binnen het bestuur en binnen het 
samenwerkingsverband (SWV)).  

• De ondersteuningsvoorzieningen op De Springplank. 

• De voorzieningen in de fysieke omgeving. 

• De samenwerkende ketenpartners. 

• Materialen in de klas. 

• Grenzen van de zorg. 
 

Onze basisondersteuning 

Kinderen op De Springplank worden gezien in hun specifieke onderwijsbehoeften, zowel op 

pedagogisch als op didactisch gebied.  

De basisondersteuning op pedagogisch gebied is goed. We zien nog een uitdaging liggen op het 

gebied van omgaan met sterk externaliserend gedrag. Komend schooljaar zal hiervoor ondersteuning 

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
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geboden worden door zowel een professional uit het samenwerkingsverband als de nieuwe 

gedragsspecialist binnen het eigen team. 

De basisondersteuning op didactisch gebied heeft een aantal punten waarin we willen versterken.  

We gaan deze uitdaging met het hele team aan. Een scholing van het team vanuit HetKan! om de 

instructies te versterken maakt daar deel van uit. Hiermee gaan we zorgen voor een stevigere basis 

voor ons passend onderwijs. Daarnaast zetten we de ondersteuningsdeskundigheid van de eigen 

teamleden in. Onze nieuwe IB’er (Riana Oomen) is bekend met het opzetten van een goede 

zorgstructuur, deze implementeren en borgen. Zij zal het komende schooljaar ons team meenemen 

in het proces naar een heldere zorgstructuur. Onze rekencoördinator (Manda Sins-Budie), 

taalcoördinator in opleiding (Zsa-Zsa Tokaai) en gedragsspecialist (Ivet Elshout) zullen hun specifieke 

aandeel hierin hebben. 

 

Onze ondersteuningsdeskundigheid 

Er is veel deskundigheid binnen het team op onze school. Omdat we jenaplanonderwijs bieden, 

hebben onze teamleden een jenaplanopleiding of deelcursus gevolgd en gaan onze nieuwe collega’s 

hierin geschoold worden. Daardoor kunnen we de kinderen binnen het jenaplanconcept op 

pedagogische gebied goed ondersteunen. Ook is ons team geschoold m.b.t. ZIEN (een instrument 

voor sociaal-emotionele ontwikkeling). Hiermee kunnen we kinderen met problemen in de sociaal-

emotionele ontwikkeling goed signaleren en het instrument geeft handvatten om vervolgens ook op 

een goede manier te kunnen begeleiden.  

Binnen onze basisondersteuning hebben we nog aanvullend 2 teamleden, die geschoold zijn m.b.t. 

begrijpend lezen; een coördinator hoogbegaafdheid, een teamlid met diploma master SEN, met 

specifieke kennis over rouwverwerking.  

Naast de interne deskundigheid  kunnen we deskundigheid inzetten van buiten de school. 

In onze zorgstructuur hebben we een Ondersteuningsteam. Daarin hebben een orthopedagoog van 

Edux en een ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs zitting. Wij kunnen bij hen 

terechtmet onze ondersteuningsvragen en voor advies.  

Binnen Markant hebben we een specialist hoogbegaafdheid en een netwerkgroep van IB’ers, waar 

we ook voor vragen en advies terecht kunnen. Ook binnen het samenwerkingsverband bestaat de 

mogelijkheid tot het inwinnen van advies bij de coördinator van het Passend Onderwijs subregio 

Breda.  

 

Ondersteuningsvoorzieningen op de Springplank 

In de klas begeleiden de stamgroepleiders op basis van hun groepsplan groepjes kinderen binnen de 

eigen stamgroep. Dit gebeurt tijdens de blokperiode, het moment waarop de kinderen zelfstandig 

aan het werken zijn. Daarnaast begeleidt de stamgroepleider kinderen met specifieke 

ondersteuningsvragen op basis van een individueel plan van aanpak. De extra ondersteuning die 

onze stamgroepleiders op dit moment bieden is zo omvangrijk dat de extra werkbelasting die hieruit 

volgt veranderingen noodzakelijk maakt. Dat heeft het team doen besluiten om middelen 

werkdrukverlichting in te zetten voor het aanstellen van een onderwijsassistent. Komend schooljaar 

is er een onderwijsassistent binnen ons team, die de groepsleiders op afgesproken momenten zal 

ontlasten door ofwel de groep te leiden of de begeleiding van groepjes of individuele kinderen over 

te nemen. 

 

 



29 
 

 

De voorzieningen in de fysieke omgeving 

De Mandt is een nieuw, schoon en sfeervol gebouw in een mooie, natuurlijke omgeving. Er is een lift 

en een invalidetoilet. Onze school deelt dit gebouw met een andere school en kinderopvang. Door 

veel nieuwbouw in de directe omgeving komen er steeds meer kinderen naar De Mandt. Dat zorgt 

ervoor, dat we als partners afspraken maken om de ruimte die er is zo goed mogelijk te gebruiken.  

Voor de toekomst trekken we ook samen op in de vraag naar bijvoorbeeld extra lokalen. We voorzien 

dat (gebrek aan) ruimte een nog belangrijker aandachtspunt zal worden om bijvoorbeeld ruimte te 

hebben voor begeleiding van (groepjes) kinderen en/ of een tijdelijke time-out plek.  

 

Onze samenwerkende ketenpartners 
Wij werken samen met  onze partners in De Mandt om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC), 
een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er zijn al momenten waarop de peuters van 
Kober kinderopvang met onze kleuters samen optrekken rondom een bepaald thema. Ook worden na 
schooltijd activiteiten ingezet voor kinderen van de buitenschoolse opvang, waaraan kinderen van 
beide scholen mogen deelnemen. We maken gebruik van elkaars deskundigheid om bijvoorbeeld te 
bepalen of een kind geplaatst kan worden op een van beide scholen of dat het meer gebaat is bij een 
onderwijsvorm met meer ondersteuningsmogelijkheden. Dat gebeurt nu noch incidenteel, maar zal in 
de toekomst een meer structurele vorm krijgen.  
Met alle toeleverende peuterspeelzalen in Breda en Teteringen is er 2x per jaar contact met betrekking 
tot de overdracht. Dit gebeurt met beide scholen van De Mandt samen.  
Er is samenwerking met instanties als jeugdzorg, CJG en scholen voor Speciaal Onderwijs daar waar 
nodig. Met logopedische behandelaars is regelmatig contact en overleg.  
Binnen Teteringen is afgelopen schooljaar een projectgroep opgericht ‘Jeugd 0-18’ . Doel is om een 
gezonde opvoeding en omgeving te bieden aan alle kinderen. De wens is om een structureel netwerk 
te hebben waar je elkaar kunt ontmoeten en elkaar kunt spreken. Daardoor zal zorg sneller en 
passender te bieden zijn. Ook onze schoolleiders nemen deel aan deze projectgroep.  
 
Materialen in de klas 
In alle groepen kan ontwikkelingsmateriaal ingezet worden. In de onderbouwgroepen wordt echt 
materiaal uit het dagelijks leven ingezet om kinderen op een goede manier daarmee om te leren gaan. 
Geen plastic borden, maar borden van aardenwerk. Een glazen koffiepot. Een echte stofzuiger.  
Op het gebied van rekenen maken we een inhaalslag. We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe 
methode met veel geschikte materialen, zodat handelend leren mogelijk is.  
Op digitaal gebied zijn er digiborden, laptops en tablets, die de kinderen gelegenheid bieden om op 
eigen doelen te oefenen, die uitdaging bieden op het eigen niveau en die ingezet kunnen worden voor 
ondersteuning. We gebruiken volgend jaar Snappet voor groep 4 en er wordt beleid gemaakt voor het 
gebruik ervan in de jaren erna. Onze laptops zijn aan vernieuwing toe en dat wordt opgepakt op 
collectief niveau via Markant.  
Hoewel er geen officiële bibliotheek meer is in De Mandt, worden boeken van beide scholen 
uitgeleend en gemotiveerd gebruikt. Onze leesconsulent zorgt bovendien voor ondersteunende 
boeken bij de thema’s, waarmee wij bezig gaan. 
Er is verrijkingsmateriaal voor meer- en hoogbegaafden. We willen op dit gebied nog meer, ander 
materiaal aanschaffen. Ook op het gebied van spelling zijn we daarnaar op zoek. 
 
Onze grenzen van de zorg 
We moeten grenzen stellen aan de extra zorg, die we kunnen bieden aanvullend op de 
basisondersteuning. De Springplank is een kleine school. Bij elke aanmelding moeten wij bij 
specifieke en extra ondersteuningsbehoeften overwegen of die in voldoende mate geboden kan 
worden op de Springplank. 
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De Springplank is ook een jenaplanschool. Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften op het 
gebied van gedrag is veelal een andere structuurvorm nodig, dan wij met ons jenaplanonderwijs 
kunnen bieden.  
Wij ervaren daarentegen, dat we met ons jenaplanonderwijs goed kunnen inspelen op de 
ondersteuningsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen, onder meer via de extra 
ondersteuning van de hoogbegaafdheid specialist van Markant en het beschikbare 
verrijkingsmateriaal.  
Inmiddels hebben wij ook specifiek ervaring met kinderen met een visuele beperking en auditieve 
beperking. We zien, dat deze kinderen met fysieke beperkingen zich op onze school goed kunnen 
ontwikkelen.  Speciale apparatuur en middelen, en ervaring met hun specifieke onderwijsbehoeften 
en extern betrokken partijen,  zijn inmiddels bij ons aanwezig.  Daardoor kunnen wij nieuwe kinderen 
met eenzelfde beperking makkelijker de specifieke zorg en ondersteuning bieden die zij nodig 
hebben.  
 
4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen; Leerlingvolgsysteem; leerlingdossier 
Elke stamgroepleider volgt de ontwikkeling van de kinderen in de eigen stamgroep. Hij/ zij werkt toe 
naar het beheersen van de kerndoelen die zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs.  
Voor ieder vak wordt er door de leerkracht instructie gegeven en verwerken de leerlingen de leerstof 
in samenwerking of zelfstandig.  De ontwikkeling van de leerlingen volgen we concreet door ze goed 
te observeren ook via toetsen. Met deze toets-, en observatie gegevens worden de nieuwe 
groepsplannen opgesteld waarmee de stamgroepleider het dagelijks onderwijs in de klas vorm 
geeft.  
Naast de leerkracht  is ook onze Intern Begeleider betrokken bij het volgen van de ontwikkeling van 
iedere leerling. Door middel van meerdere groepsbesprekingen per jaar met de stamgroepleider 
volgt zij de groep en ondersteunt zij de groepsleider waar nodig. Deze ondersteuning kan 
bijvoorbeeld gegeven worden door middel van observaties in de groep of besprekingen samen met 
ouders m.b.t. leer- of gedragsmoeilijkheden. Door in gesprek te zijn met uw kind, met u als 
ouder(s)/verzorgers en met externen die bij uw kind betrokken zijn , kunnen we gezamenlijk 
vaststellen wat uw kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen; we spreken hier over 
onderwijsbehoeften. Onderwijsbehoeften zijn het uitgangspunt voor begeleiding. Wij leggen deze 
vast in het leerlingvolgsysteem. 
Daarnaast wordt het leerlingvolgsysteem opgebouwd met resultaten van methodegebonden toetsen 
en landelijke toetsen (CPS en CITO). Door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen krijgen we 
een objectief beeld van het cognitief ontwikkelingsniveau van uw kind.  
Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkelingen volgen en begeleiden we de leerlingen met 
het volgsysteem ZIEN. Ook andere relevante gegevens zoals het intakeformulier, persoonlijke en 
medische gegevens, plannen van aanpak, afspraken, evaluaties en (externe) onderzoeken worden 
zorgvuldig genoteerd en opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem. Al deze  gegevens worden 
gedurende de schoolloopbaan van uw kind vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem: Parnassys. 
Daarnaast wordt relevante schriftelijke informatie bewaard in een afgesloten dossierkast. Deze is 
alleen toegankelijk voor onze teamleden. 
 
4.4 Leerlingenzorg 
Binnen de basisondersteuning werken wij op dit moment in fasen van begeleiding. Hieronder worden 

die beschreven.  

Fase 1 basisaanbod beschreven in het groepsplan 

Wanneer een kind zich niet ontwikkelt zoals gewenst of verwacht mag worden, wordt dat 

gesignaleerd. Daarvoor zijn toetsen, observaties en instrumenten. Zo’n signaal geeft de groepsleider 

aan: hier moet extra aandacht aan gegeven worden. De groepsleider analyseert het probleem, 

onderzoekt de onderwijsbehoeften en stelt doelen op voor het komend half jaar. Ouders worden 
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geraadpleegd en geïnformeerd. Interventies staan genoteerd in het groepsplan en rooster.  Intern 

begeleider bespreekt en evalueert het groepsplan. 

Fase 2 individueel handelingsplan 

Wanneer er onvoldoende rendement is en het kind niet heeft kunnen beantwoorden aan de 

opgestelde doelen van het groepsplan wordt een individueel handelingsplan met kindspecifieke 

doelen en interventies opgesteld door de groepsleider na overleg met de intern begeleider. Ouders 

worden geraadpleegd en geïnformeerd. Het individueel handelingsplan wordt door hen ondertekend 

voor gezien. 

Fase 3 individueel handelingsplan  

Wanneer opnieuw te weinig rendement is gehaald en niet beantwoord is aan opgestelde doelen 

wordt een volgend individueel handelingsplan opgesteld. Voorafgaand daaraan worden ouders 

geraadpleegd, geïnformeerd en wordt toestemming gevraagd voor bespreking in het 

ondersteuningsteam.  Het ondersteuningsteam wordt vervolgens gevraagd om mee te analyseren en 

vervolgstappen aan te geven. Daarna wordt met input van  intern- én extern deskundigen een 

vervolgplan met kindspecifieke doelen en interventies opgesteld door de groepsleider. Ouders 

ondertekenen dit plan voor gezien. Begeleiding vindt op school plaats. 

 

Wanneer ook dit individueel handelingsplan niet het gewenste resultaat oplevert is begeleiding 

binnen de basisondersteuning niet meer voldoende en gaan we kijken naar de mogelijkheden voor 

speciale zorg en/of extra ondersteuning. 

 

Door de komst van een nieuw intern begeleider, Riana Oomen, die zich zal bezighouden met een 

nieuwe zorgstructuur, zal deze indeling mogelijk gaan veranderen. Wij zullen u daarover 

vanzelfsprekend informeren en de schoolgids zal daarop aangepast worden. 

4.5 Speciale zorg voor kinderen 
Door voortdurend kritisch (cyclisch: plan-do-check-act) in gesprek te zijn met elkaar, door goed waar 
te nemen, te begrijpen, te plannen, te organiseren en te evalueren, kunnen wij de ontwikkeling van 
uw kind goed volgen, de juiste hulp bieden: inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind en 
kunnen we de kwaliteit van de zorg en het onderwijs aan onze kinderen steeds verder verbeteren. 
Ondanks alle goede zorgen kan het zijn dat de onderwijsbehoeften van een leerling groep- of 
schooloverstijgend zijn. Dat wil zeggen dat de leerkracht of de school in zijn geheel niet kan voldoen 
aan de onderwijsbehoeften van het kind. Het kan gaan om een voorsprong of een achterstand op 
leergebied of gedragsproblematiek. Wanneer dit het geval is, kan de school in overleg met ouders de 
hulp inroepen van een orthopedagoog van Edux en een ambulant begeleider vanuit het speciaal 
onderwijs. Met deze extra expertise kan er, opnieuw in samenwerking met ouders, een plan van 
aanpak opgesteld worden. Een andere mogelijkheid is dat er gekeken wordt naar mogelijkheden 
voor het afnemen van onderzoek en het verkrijgen van advies hoe we de leerling op school het beste 
kunnen begeleiden. Wanneer wij een kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft, kan een 
verwijzing volgen na een andere vorm van onderwijs. Ook kunnen ouders het advies krijgen 
specifieke hulp bij andere hulpverleningsinstanties aan te vragen.  
 
4.6 meldcode en meldplicht 
Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. Wanneer er ernstige zorg is over 
de ontwikkeling van een kind zijn wij verplicht een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis. Dit zullen wij 
in een gesprek aangeven aan u. 
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4.6 Extern ondersteuningsteam  
Op de Springplank maken we gebruik van een extern ondersteuningsteam (EOT). 
In het externe ondersteuningsteam (EOT), dat vier keer per jaar plaats heeft, participeren:  

• Een onderwijsadviseur leerlingenzorg vanuit een onderwijsbegeleidingsdienst. 

• Een collegiale consultant vanuit het speciaal basisonderwijs. 

• De IB’er. 

• De stamgroepleider,  

• De schoolleider (op afroep).  

• De CJGer (op afroep). 

• Iemand van de GGD (op afroep) 

• Externe deskundige (op afroep). 
Het ondersteuningsteam ondersteunt de stamgroepleider, observeert waar nodig, geeft adviezen. De 
acties die voortkomen uit de adviezen worden vastgelegd in een plan van aanpak en besproken met 
en ondertekend voor gezien door ouders. Deze acties zijn bindend. De onderwijsbehoeften worden 
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De school, ondersteuningsteam en ouders kunnen besluiten om 
verder onderzoek te laten doen. School bepaalt samen met het ondersteuningsteam wie hiervoor in 
aanmerking komt.  
Wanneer ouders niet meegaan in het advies van het ondersteuningsteam, kan zo nodig een 
onderwijsconsulent van de regio ingeschakeld worden door de school. 
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5. Aanname nieuwe kinderen  

 
5.1 Nieuwe ouders: intake 
Ouders die belangstelling hebben voor De Springplank nodigen wij graag uit om samen met hun 
kind(eren) een eerste oriënterend bezoek aan onze school te brengen.  
Dit kan tijdens een intake (liefst op dinsdag of woensdag), informatieavond of koffie- inloopochtend. 
Tijdens deze momenten bieden wij u de mogelijkheid om iedere stamgroep in bedrijf te zien. Er is dan 
alle ruimte voor een goed gesprek en het beantwoorden van eventuele vragen. 
In het gesprek dat we voeren, geven we algemene informatie over onze school, onze visie en de manier 
waarop wij die op de Springplank concreet invullen.  
Wij willen graag dat voor ouders duidelijk is wat het jenaplanonderwijs inhoudt en dat ouders echt 
kiezen voor De Springplank, onze school. 
 
5.2 Aanname van nieuwe 4-jarige kinderen 
Heeft u uw kind eenmaal via het officiële inschrijfformulier definitief ingeschreven, dan mag uw kind 
als het 3 jaar en 10 maanden is, 5 dagen komen wennen. De stamgroepleider stuurt u hiervoor een 
uitnodiging en zij spreekt met u (telefonisch) af op welke dagen dat het beste kan plaatsvinden. Als u 
informatie heeft van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kunt u die aan ons overleggen. Mocht 
school vragen hierover hebben, dan zal ze u vragen of contact opgenomen mag worden met de 
betreffende vroegschoolse opvang.  Vanaf de vierde verjaardag is uw kind welkom om álle dagen de 
Springplank te komen bezoeken. Overigens plaatsen wij vanaf 4 weken voor de zomervakantie géén 
jongste kleuters meer in de kleutergroepen. Deze kinderen mogen nog wel de 5 kennismakingsdagen 
komen. Zij zijn na de zomervakantie fulltime welkom. 
 
5.3 Aanname neveninstromers 
Wanneer u contact met ons opneemt voor aanmelding op de Springplank, zullen wij een algemene 
afspraak met u maken om uitleg te geven over onze werkwijze op de Springplank. Daarnaast zullen wij 
altijd contact opnemen met de huidige school om een volledig beeld te krijgen van uw kind. Hierna 
kan er mogelijk overgegaan worden tot plaatsing. 
Wij zullen de volgende procedure volgen: 
We raden u aan eerst in gesprek te gaan met de huidige basisschool, wanneer dit nog niet is gebeurd. 
Het doel hiervan is verhelderen en komen tot oplossingen.  Als blijkt dat er op de huidige basisschool 
geen oplossing mogelijk is volgt er een intakegesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met een MT lid en 
onze intern begeleider. 
Na dit intakegesprek nemen wij altijd contact op met de school van herkomst en vragen naar de 
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, onderwijsbehoeften, belemmerende en stimulerende 
factoren. 
Wanneer wij de aanname overwegen wordt het kind uitgenodigd om een aantal dagen mee te draaien 
in de groep. Indien de school dit noodzakelijk acht volgt er een langere proefperiode van maximaal 2 
weken.  
Uiteindelijk beslissen de schoolleider en de intern begeleider in overleg met de stamgroepleider of uw 
kind inderdaad geplaatst kan worden.  
Bij plaatsing vragen wij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem op van de vorige school, om deze door 
te sturen naar ons.  
U als ouders wordt op de hoogte gesteld van onze bevindingen en besluiten. 
Blijkt het niet mogelijk om uw kind de juiste en voldoende begeleiding te bieden, dan wordt dit met 
argumenten omkleed medegedeeld. 
Een definitieve overplaatsing vindt in de regel alleen plaats na een schoolvakantieweek.  
In het belang van de groepsvorming worden er gedurende het schooljaar in midden en bovenbouw 
geen neveninstromers geplaatst. Verhuisgevallen zijn hierbij een uitzondering. 
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Altijd wordt overwogen of een plaatsing in een groep mogelijk is in verband met grootte, samenstelling 
en zorg. 
 
5.4 Plaatsen van de (nieuwe) kinderen in de stamgroepen 
Het MT en IB beslissen samen in welke stamgroep een (nieuwe) leerling geplaatst wordt. Criteria 
hiervoor zijn o.a. de observaties van de stamgroepleider, de zorgverdeling in de groepen, de verdeling 
tussen jongens en meisjes en tussen oudste en jongste kinderen. Met persoonlijke voorkeuren van 
ouders kan hierbij helaas geen rekening gehouden worden.  
Ieder jaar opnieuw wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste verdeling van de kinderen over de 
stamgroepen.  De overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3, en van leerjaar 4 naar leerjaar 5 betekent 
sowieso een overgang naar een andere Bouw (van Onder- naar Middenbouw en van Midden- naar 
Bovenbouw). We kijken met het team kritisch  naar-  en wegen goed af in welke groep het kind het 
beste past en proberen een evenwichtige verdeling van jongens/ meisjes; oudste/middelste/jongste 
en zorg te maken. We gaan daarbij niet over 1 nacht ijs. Al in februari starten we met een opzet om 
in juli de definitieve groepsverdeling door te kunnen geven. Vanaf  groep 4 hebben de kinderen bij de 
indeling zelf ook een stem. Zij mogen 4 namen opschrijven van kinderen, bij wie zij zich prettig voelen 
of met wie ze goed kunnen samenwerken. We beloven, dat het kind in ieder geval samen met 1 van 
deze kinderen in een groep komt.  
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6. Ouders 

 
6.1 Ouderbetrokkenheid  
Jenaplanscholen gaan ervan uit dat ouders bewust kiezen voor een Jenaplanschool.  
Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Als school 
en ouders samen optrekken heeft dat een gunstig effect op de cognitieve ontwikkeling, de 
schoolprestaties en het sociaal functioneren van kinderen. 
Wij zien op De Springplank, dat ouders zich zoveel mogelijk bij de gezamenlijke activiteiten op school 
inzetten. Aan het begin van het schooljaar, bij de informatieavond, wordt de gelegenheid gegeven om 
aan te geven bij welke activiteit(en) ouders hulp kunnen bieden.  Voor ouders, die er op die avond niet 
bij kunnen zijn of er nog iets langer over na willen denken, hebben wij een inschrijfformulier. 
Wij hebben een actieve Oudervereniging, die ons helpt. Ook helpen er dagelijks ouders bij excursies, 
creamiddagen, keuzecursussen, en in diverse werkgroepen, zoals bijv. de verkeerswerkgroep. Bij 
beleidszaken worden wij ondersteund door een actieve en kritische MR. Wij horen ook graag hoe 
zaken in de school verlopen en worden daarbij geholpen door een enthousiaste Klankbordgroep. 
Wij kennen ook graag uw mening en horen graag waaraan u actief in de school mee kunt helpen.  
 
6.2 Stamgroepouders 
Voor iedere stamgroep zoeken wij aan het begin van het schooljaar twee stamgroepouders. Zij nemen 
een aantal praktische regelzaken van de stamgroepleiders over. Als een stamgroep bijvoorbeeld op 
excursie gaat, regelen zij de afspraak, het vervoer en de begeleiding. Verder kunnen zij een belangrijke 
rol spelen bij de inrichting van ieder stamgroeplokaal en bij de begeleiding van speciale activiteiten die 
in hun stamgroep plaatsvinden, zoals de surprisemiddag, een stamgroepviering en het 
verjaardagsfeest van de stamgroepleiders. 
 
6.3 Medezeggenschapsraad (MR):  
In overeenstemming met de wet heeft onze school een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie 
gekozen leden van het team en drie gekozen ouders. De MR en het bestuur hebben een groot 
gemeenschappelijk belang: goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte 
schoolorganisatie. Vanuit een weliswaar verschillende achtergrond streeft men uiteindelijk naar 
eenzelfde doel. 
De MR heeft bij een aantal zaken adviesrecht. Bij een aantal onderwerpen heeft de MR  
instemmingsrecht, zoals bij het goedkeuren van nieuwe beleidsstukken. Verder heeft de MR een 
initiatiefrecht om onderwerpen aan de orde te stellen. De openbare vergaderingen van de MR vinden 
altijd op school plaats en staan in onze kalender vermeld. De MR informeert de ouders geregeld via 
het Ouderportaal. Ook maakt de MR een jaarverslag van haar activiteiten. Meer informatie over de 
MR vergaderingen staat in de schoolkalender. De MR is bereikbaar via: 
mrdespringplank@markantonderwijs.nl  
 
6.4 Oudervereniging (OV):  
Alle ouders van onze school zijn verenigd in een oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging 
wordt door en uit alle ouders gekozen tijdens een jaarvergadering. Zij behartigt de belangen van de 
ouders op school en zij beheert de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de bijdragen wordt 
onder andere het Sinterklaasfeest, een winterviering, carnaval, de verrassingsdag (schoolreisje), een 
zomerfeest, het afscheidscadeau voor groep 8 en het buitenglijden aan het eind van het schooljaar 
betaald.  De oudervereniging legt over de besteding van deze ouderbijdrage verantwoording af aan 
alle ouders. De oudervereniging ziet als haar belangrijkste taak het organiseren van diverse feestelijke 
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de Winterviering. Zij regelt ook de schoolfotograaf en de 
verrassingsdag. Regelmatig geeft de oudervereniging een digitale informatiebrief uit.  
Jacqueline Peters is voorzitter en bereikbaar via: ovspringplank@markantonderwijs.nl. 

mailto:mrdespringplank@markantonderwijs.nl
mailto:ovspringplank@markantonderwijs.nl
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6.5 Klankbordgroep: 
Zo’n anderhalf jaar geleden deed de directie van onze school een oproep aan ouders om aan een 
zogenaamde klankbordgroep deel te nemen. De bedoeling ervan was om door middel van een 
informele manier van spreken over diverse onderwerpen te weten te komen hoe ons onderwijs en 
samenhangende zaken beleefd wordt bij ouders en kinderen en hoe we hierin kunnen verbeteren. 
Inmiddels hebben we een heel enthousiaste groep ouders, die ons feedback geeft, brainstormt, 
ideeën ophaalt en vervolgens probeert die uit te werken of ze neerlegt bij de MR, OV, PR-groep etc.. 
De klankbordgroep is een flexibele groep waaraan alle ouders (wisselend) kunnen deelnemen.   
De data voor de bijeenkomsten zijn opgenomen in onze kalender.  
Yvonne Stiegelis is de voorzitter en te bereiken via: y.s.stiegelis@casema.nl 
 
6.6 PR-groep: 
Wie weet er beter de school te promoten dan ouders? Al meerdere jaren zijn wij dan ook blij met een 
groepje ouders, dat ons helpt om de Springplank en ons jenaplanonderwijs bekendheid te geven. 
Bovendien zetten zij talenten in, die wij als team niet bezitten. Een mooie nieuwe folder is een van de 
opbrengsten. Elke ouder krijgt die dit schooljaar op de informatieavond mee. Want elke ouder kan de 
Springplank meer bekendheid geven! Een andere opbrengst is de steeds goed gevulde koffie-
inloopochtenden of – middagen. De groep helpt ons met het aangeven van wat belangrijk is voor 
(nieuwe) ouders en is, waar mogelijk,  zelf aanwezig op die dagen om de ouders te vertellen wat de 
Springplank en ons jenaplanonderwijs inhoudt. 
Namens het team neemt Anja Gussenhoven, directielid, deel aan de groep. U kunt haar bereiken via: 
agussenhoven@markantonderwijs.nl  
 
6.7 Ouderbijdragen:  
Het basisonderwijs is in ons land gratis. Voor de activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren, zoals festiviteiten en buitenschoolse activiteiten, ligt dit anders. Daar stelt het Ministerie van 
Onderwijs géén geld voor beschikbaar. De kosten hiervoor moeten door ouders zelf worden gedragen. 
Er is een contributie voor de Oudervereniging en een jenaplanbijdrage. Beide ouderbijdragen komen 
volledig ten goede aan de kinderen! 
 
6.7.1 De contributie voor de Oudervereniging 

De contributie voor de Oudervereniging bedraagt €40,- per leerling. Bij instroom in het lopende 
schooljaar na 1 februari is dit bedrag €27,50. Deze contributie wordt geïnd door de Oudervereniging. 
Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL68RABO0150924526 t.n.v. Oudervereniging 
J.B.S. De Springplank met vermelding van de naam van uw kind(eren). Wij verzoeken u deze bijdrage 
voor 1 november te voldoen 
Voor de contributie van de Oudervereniging kunt u gebruik maken van een automatisch incasso, u 
krijgt dan een korting van € 2,50 per leerling. De contributie wordt dan in oktober van uw rekening 
afgeschreven. 
Bij automatisch incasso is het ook mogelijk om de contributie in 2 termijnen te voldoen, de 1e termijn 
in oktober, de 2e termijn in januari. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
Machtigingsformulieren zijn op de website en bij de administratie van school te vinden. U kunt de 
ingevulde en getekende machtiging afgeven bij de administratie van school. 
Er is sprake van een doorlopende machtiging per leerling die voor de gehele schoolperiode van de 
leerling geldig is. Hebt u al een machtiging verstrekt dan hoeft u verder niets te doen. 
 
De Ouderverenigingsgelden worden door de Oudervereniging beheerd. Als u de contributie heeft 
voldaan, bent u lid van de Oudervereniging en heeft uw kind het recht om deel te nemen aan de 
activiteiten die door de Oudervereniging worden georganiseerd.  
 

mailto:y.s.stiegelis@casema.nl
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Elk schooljaar legt de Oudervereniging verantwoording aan alle ouders af over de daadwerkelijke 
bestedingen. De verantwoording van de Oudervereniging vindt plaats tijdens de openbare 
jaarvergadering van de Oudervereniging. De datum van de jaarvergadering staat vermeld in de 
schoolkalender. 
 
6.7.2 De Jenaplanbijdrage 

Voor de Jenaplanbijdrage vragen wij € 25,00 per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor  specifieke 
activiteiten, die behoren bij het jenaplanonderwijs. Dit zijn onder andere kosten voor de vieringen, 
materialen voor de creatieve middagen, de schooltuin, inhuren van deskundigen bij de 
keuzecursussen, entreegelden, de kosten voor de inrichting van de stamgroeplokalen en 
vervoerskosten voor excursies op groepsniveau. De jenaplangelden worden door de school beheerd.   
De bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL77RABO0103277382 t.n.v. Stichting Ouders 
O.B.S. de Springplank met vermelding van de naam van uw kind(eren). Elk bedrag is welkom. U mag 
dus ook meer/minder bijdragen. 
Wij verzoeken u deze bijdrage voor 1 november te voldoen. 
 
De verantwoording van de jenaplanbijdrage wordt aan het begin van elk schooljaar door het MT 
afgelegd aan de leden van Stichting Ouders OBS de Springplank: Bas Danen, Ralph Beckers en Sietske 
Klaasse. 
 
6.7.3 Bijdrage schoolkamp  

Elk schooljaar begint met een  schoolkamp voor de Bovenbouw. De kosten van het schoolkamp 
bedragen €25,-. De betreffende ouders worden over de wijze van betaling geïnformeerd.  
 
6.8 Ongevallenverzekering 
Onze oudervereniging sluit via het schoolbestuur jaarlijks een ongevallenverzekering af. De kinderen 
zijn dan op weg van en naar school en onder schooltijd verzekerd tegen ongevallen. Ook hulpouders 
en andere vrijwilligers zijn bij schoolactiviteiten meeverzekerd. Deze verzekering is géén vervanging 
van uw WA.-verzekering. Die dient u voor uw kind zelf af te sluiten.  
Iedere stamgroep gaat enkele keren per jaar op excursie. Vaak zijn hier auto’s voor nodig om de 
kinderen te brengen en halen. De stamgroepouder regelt dit vervoer. De verkeerscommissie van onze 
school meldt dat alleen ouders mogen rijden tijdens schoolreisjes, excursies e.d. die een WA.-
verzekering + inzittendenverzekering hebben afgesloten. Alleen een WA.-verzekering telt dus niet. 
Voor de kinderen die voorin zitten beschikt de school over een aantal goedgekeurde stoelverhogers. 
 
6.9 Gescheiden ouders / verzorgers 
Een echtscheiding doormaken is voor alle partijen een moeizame periode, waarin niet altijd duidelijk 
is hoe de zaken het beste georganiseerd kunnen worden. Vaak gaan de kinderen bij één van de 
ouders/verzorgers wonen en krijgt de andere ouder een omgangsregeling met de kinderen.  
We spreken dan over een verzorgende ouder en een niet-verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na een 
echtscheiding altijd sprake van gezamenlijk gezag. Beide ouders/verzorgers hebben evenveel recht op 
informatie van school. Deze informatie moet u kenbaar maken aan de betreffende stamgroepleider, 
via het formulier Protocol gescheiden ouders dat u kunt vinden op onze website. 
Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de 
hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus 
ook alle verslagen door te geven over de ontwikkeling van hun kind. 
Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet-
verzorgende ouder altijd de school verzoeken om deze informatie te 
geven. De school verstrekt deze informatie, maar daar zal altijd een 
verzoek door de niet verzorgende ouder aan vooraf moeten gaan. We 
zullen de verzorgende ouder daar altijd over inlichten.  
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De school is verplicht om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders/verzorgers over hun 
kind willen komen praten, maar niet samen willen komen. Mocht u vragen hebben over deze regeling, 
dan kunt u altijd bij de directie terecht. Het protocol gescheiden ouders vindt u op onze website. 
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7. Effecten van ons onderwijs 

 
7.1 Hier zijn wij trots op! 
Gedurende het schooljaar 2017-2018 zijn een enquête en een tevredenheidsenquête afgenomen 
onder ouders, leerkrachten en kinderen. Uit beide onderzoeken blijkt dat men heel tevreden is over 
ons onderwijs. We willen dit graag zo houden. Op bepaalde punten 
willen we ons ook nog verbeteren. In de periode 2016-2020 zijn de 
speerpunten: Passend onderwijs, digitalisering, Onze 
(Jenaplan)school, kwaliteitszorg en professionalisering.  
Op de website van de Onderwijsinspectie, 
www.onderwijsinspectie.nl,  kunt u het rapport van het laatste 
vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de Springplank nalezen. 
Tijdens het laatste inspectiecontact, dat in 2013 plaatsvond, 
concludeerde de onderwijsinspectie “dat de kwaliteit van het onderwijs op de Springplank op orde is 
en geen verscherpt toezicht nodig is”. Onze school heeft een basisarrangement. 
 
7.2 Uitstroom naar het V.O.:  
In de afgelopen jaren blijkt dat de leerresultaten van onze kinderen volgens de Cito Eindtoets in 
vergelijking met andere scholen niet meer rond het “landelijke gemiddelde” liggen. Ook het afgelopen 
jaar lag deze er onder, geheel naar verwachting.  
Als verklaring voor de lagere resultaten telt o.a. mee, dat veel van deze kinderen tussentijds 
ingestroomd zijn op onze school. Veelal is dat vanwege sociaal- emotionele redenen. Wij hebben deze 
kinderen een fijne schooltijd kunnen bieden en een mooie afsluiting van de basisschool. Resultaten op 
cognitief gebied zijn dan van minder belang. 
Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren een verandering gezien in de populatie kinderen, die 
aangemeld worden op De Springplank. Dat kwam door de verhuis ( nu 5 jaar geleden) van De 
Springplank naar de dorpsrand van Teteringen.  We kregen veel aanmeldingen vanuit de wijk Hoge 
Vucht, Breda. Ouders van deze kinderen zijn veelal minder hoog opgeleid en/of hebben een niet-
autochtone achtergrond. Wij hebben dan ook onze verwachtingen aan moeten passen. 
Zeker belangrijk om te noemen is, dat we ook kunnen verbeteren in ons onderwijsaanbod. We zijn 
daarmee voortdurend bezig en hebben onze verbeterplannen opgenomen in ons 
Schoolontwikkelingsplan. 
Afgelopen jaar stroomden 11 kinderen van groep 8  en 1 leerling van groep 7 uit naar de volgende 
typen onderwijs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn heel blij, dat alle kinderen geplaatst zijn op het niveau waarvoor wij geadviseerd hebben. Ons 
leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de stamgroepleiders t.a.v. werkhouding en inzet/ 
motivatie zijn hiervoor leidend geweest.  
Voor ons is het belangrijk goede contacten te onderhouden met het VO en hun bevindingen te kennen 
over onze adviezen van de aangemelde kinderen. Onze schoolverlaters vinden een goede aansluiting 
met het Voortgezet Onderwijs. De brugklascoördinatoren en begeleiders van ontvangende scholen 
geven dit in hun terugkoppeling over resultaten en welbevinden van de kinderen aan. 

VWO 2 

Havo 3 

VMBO tl (mavo) 1 

VMBO gl (gemengde leerweg)  
VMBO kl (kaderberoepsgerichte leerweg) 4 

Vmbo bl (basisberoepsgerichte leerweg) 2 
  

totaal aantal kinderen 12 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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8. Ontwikkelingstrajecten  

 
Hieronder beschrijven we enkele belangrijke veranderingstrajecten voor dit schooljaar. Het volledige 
overzicht staat in ons schoolondernemingsplan 2016 – 2020. Dit kunt u op de site inzien.  
 
T.a.v. de basisactiviteiten zijn er voor schooljaar 2017-2018 de volgende speerpunten: 
 
Onze school De Springplank 
De Springplank is de enige openbare basisschool in Teteringen en de enige school in de omgeving, die 
werkt volgens de uitganspunten van het jenaplanonderwijs. We willen laten zien wie we zijn: een 
gezonde school, waar kinderen samen werken en leren en naast een optimaal groeien in cognitieve 
vaardigheden ook optimaal ontwikkelen in die vaardigheden, die van hen in de toekomst gevraagd 
worden.   
Daarom besteden aan de volgende speerpunten aandacht: 

• Communicatie 
Een mooi concept, zoals het Jenaplan, vraagt om communicatie over wat daar dan gebeurt. 
Goede pr, een uitnodigende website, een nieuwe up-to-date folder zijn te ontwikkelen zaken 
die bij moeten gaan dragen aan versteviging van de positie van de Springplank. 
Informatieavonden en koffie-inloopochtenden voor iedereen. Hiermee willen we nieuwe 
ouders op een goede manier bereiken.  

• De Mandt biedt plaats aan kinderen van 0-13 voor opvang en onderwijs. Wij willen echt als 
kindcentrum gaan werken. Daarbij hoort een gedeelde visie, één pedagogisch plan, 
gezamenlijke pr en ontwikkelingsplannen. Samen met de partners in De Mandt werken we aan 
een Integraal Kindcentrum (IKC). 

• Op de Springplank willen we goed (Jenaplan)onderwijs geven. De komende jaren worden alle 
groepsleiders verder geschoold en blijven we werken aan teamontwikkeling op 
uitgangspunten van het concept. 

• We willen ook op het gebied van voeding een gezonde school zijn. Dit schooljaar streven we 
naar het vignet Gezonde School. 

 
Kwaliteitszorg: 
Om de kwaliteit van het onderwijs op de Springplank te (waar)borgen voeren we een actief beleid op 
kwaliteitszorg. De komende jaren hebben we daarbinnen een aantal speerpunten benoemd: 

• We werken met een kwaliteitssysteem: Kwaliteitskalender. Daarin zijn opgenomen alle 
activiteiten die we met verschillende betrokkenen voeren om de kwaliteit te bevorderen.  

• De opbrengsten van het onderwijs moeten voor ons op de gestelde norm van inspectie zijn. 
Om dat te bereiken werken we met basisdoelen en leerlijnen, groepsplannen, een cyclisch 
proces van volgen van de stamgroep en werken we verder aan het borgen van zelfstandigheid 
van kinderen. De communicatie naar ouders over zorg aan hun kind gaan we verhelderen. 
Binnen school werken we vanaf dit schooljaar met een gedragsspecialist, die ook 
veiligheidscoördinator is, een rekencoördinator, coördinator hoogbegaafdheid en een 
taalcoördinator in opleiding. Ook volgt een van onze teamleden een opleiding 
middenmanagement. Deze specialisten zorgen voor niveauverhoging en continuering van het 
ontwikkelingsproces.  

• Alle teamleden worden geschoold in het geven van effectieve instructie. 
Dit schooljaar werken we met de nieuwe rekenmethode verder aan verbetering van ons 
rekenonderwijs. Voor spelling , lezen en rekenen zorgen we dat er per leerjaar goed vastgelegd 
is  hoe er op 3 niveaus wordt gewerkt om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen. 

• Er is binnen onze formatie plaats gemaakt voor het begeleiden van meer- en hoogbegaafde 
kinderen. Onze coördinator hoogbegaafdheid zorgt voor een goed opgezet aanbod. 
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Teamleden hebben speciaal tijd ingeroosterd voor begeleiding van deze kinderen en bieden 
hiermee deze kinderen ruimte zich nog beter te ontplooien. 

• Onze gedragsspecialist en veiligheidscoördinator draagt zorg voor uitvoering van het 
veiligheidsbeleid en werkt aan beleid op het gebied van gedrag: hoe gedragsproblematiek te 
voorkomen en tegen te gaan. Zij zal zich ook richten op het vergroten van de deskundigheid 
van collega’s.  

 
Digitalisering: 
De tijd waarin de kinderen van nu opgroeien vraagt om ict vaardigheden. Uiteraard willen wij op de 
Springplank zorgen voor een passend aanbod en gebruik maken van mooie ondersteunende digitale 
hulpmiddelen: 

• We gebruiken in groep 4 Snappet als digitaal hulpmiddel waarmee kinderen zelfstandig en 
doelgericht, op eigen niveau kunnen werken. Er wordt een teamlid geschoold, die werkwijze 
voor hogere leerjaren vastlegt voor het volgend schooljaar. Zij introduceert dit ‘beleid’ bij de 
collega’s, waardoor meer kinderen op een juiste manier gebruik kunnen gaan maken van 
Snappet.  

• Dit schooljaar wordt gebruikt om de basiscompetenties van computervaardigheden goed te 
beschrijven, een leerlijn op te stellen en aan te geven hoe die te implementeren.   

 
Passend onderwijs: 
Een kind moet in Nederland bij hem of haar passend onderwijs kunnen volgen. Dat vindt liefst zo thuis-
nabij-mogelijk plaats. Streven is om steeds meer kinderen binnen het reguliere basisonderwijs te 
houden 

• De Springplank werkt handelings- en opbrengstgericht. Elke groep werkt met een groepsplan 
waarin de onderwijsbehoeften van kinderen zijn beschreven. Digitale ondersteuning vindt 
plaats binnen het Parnassys-leerlingvolgsysteem. 
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd met het programma ZIEN.  

• De intern begeleider draagt er zorg voor, dat ieder teamlid weet hoe te handelen en te 
administreren om recht te doen aan een goede basisondersteuning, en in geval van lichte 
ondersteuning en ondersteuning bij arrangementen.  

 
Professionalisering 
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven moeten we blijven scholen, met als doel als organisatie 
steeds professioneler te werk te kunnen gaan: 

• Werkbelasting kan erg hoog oplopen binnen het onderwijs. We streven samen naar een 
acceptabele werkbelasting. We hebben middelen ervoor ingezet in de vorm van uitbreiding 
van ons team met een onderwijsassistent. We zetten ons daarnaast in om nog meer te gaan 
leren van en met elkaar en de taken evenwichtig  te verdelen. Samen de schouders eronder 
en meedenken in oplossingen! 

• Onze groepsleiders hebben zich tot doel gesteld om aan het einde van dit schooljaar hun 
bekwaamheidsdossier in orde te hebben.  

• In het kader van onze ontwikkelgesprekken maken we dit jaar gebruik van het observeren en 
beoordelen van elkaars functioneren.  

 
Alle genoemde ontwikkelpunten zijn opgenomen in een meerjarenbeleidsplan. Daarin staat in tijd 
aangegeven wanneer we er specifiek aan werken. Dat geeft ons de ruimte, de tijd en de criteria om 
echt een succes te maken van al onze voornemens en plannen. 
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8. Springplank bij Markant Onderwijs en in de Mandt 

 
8.1 Markant Onderwijs: Organisatie 
Markant Onderwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant Onderwijs 
ressorteren 8 basisscholen / onderwijslocaties in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en 
Ulvenhout. De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers. 
Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen. 
Het bevoegd gezag van de school is het eenhoofdige College van Bestuur (CvB). Het CvB is 
bestuurder, werkgever en beleidsbepaler van het meerjarig strategisch beleid. Daarnaast is het CvB 
de wettelijke vertegenwoordiger van Stichting Markant Onderwijs. 

De Raad van Toezicht (RvT) controleert en beoordeelt het College van Bestuur. De RvT heeft een 
aantal wettelijke taken, waaronder het geven van goedkeuring aan de door het CvB opgestelde 
jaarrekening en het in samenspraak met de leden van het directieberaad ontwikkeld strategische 
beleid. Daarnaast adviseert de RvT het CvB gevraagd en ongevraagd. De schooldirecties zijn binnen 
de vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit van het onderwijs 
op hun eigen school. 

In het directeurenoverleg wordt de beleidsvoorbereiding en uitvoering op organisatieniveau 
afgestemd en bepaald. Een sober, maar doelmatig ingericht stafbureau ondersteund het CvB en de 
directeuren. 

Binnen het primair onderwijs van Breda werken schoolbesturen en scholen op verschillende 
terreinen intensief samen. 
 
8.2 Markant Onderwijs: Missie en ambities 
Markant Onderwijs wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden dat toegankelijk is voor alle 
kinderen in gemeente Breda. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in 
achtergronden en mogelijkheden van kinderen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een 
groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en respectvol 
pedagogisch klimaat, waarbij in kindcentra nauw wordt samengewerkt met kinderopvang-, 
onderwijs- en overige instellingen in de wijk en in de stad. 

Markant wordt door ouders, de gemeente en andere belanghebbenden erkend en herkend als een 
belangrijke en betrouwbare partner in het primair onderwijs. Om deze positie te handhaven streeft 
Markant naar behoud van het huidige marktaandeel van ongeveer 13% van de diversiteit aan 
onderwijsconcepten en van het aanbod ten behoeve van specifieke doelgroepen. “Good 
Governance” is een uitgangspunt van bestuurlijk handelen. 

Voor alle Markant scholen is het systematisch uitvoeren van de kwaliteitszorg en van de zorgplicht 
een belangrijke prioriteit. Dit dient niet alleen te leiden tot behoud en waar mogelijk verhoging van 
de cognitieve onderwijsopbrengsten, maar ook tot aantoonbare toegevoegde waarde op het gebied 
van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Daarom wil Markant blijvend investeren in haar medewerkers, zodat Markant innovatiever en 
daarmee competitiever wordt en de medewerkers worden gestimuleerd en uitgedaagd. 

In 2015 heeft Markant Onderwijs een nieuws strategisch plan opgesteld voor de periode 2016-2020. 
Daarin zijn de volgende speerpunten van beleid opgenomen: 
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• Kwaliteitszorg, gericht op het voortdurend en op gestructureerde wijze werken aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

• Digitalisering van onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een digitale leeromgeving voor 
leerlingen en het versterken van digitale vaardigheden van leerkrachten. 

• Passend onderwijs, gericht op het bieden van adequate ondersteuning aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. 

• HRM-beleid en ontwikkeling van medewerkers, gericht op continue aandacht voor de 
professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolteams. 

• Profilering en marketing, gericht op het versterken van de profielen van de bij Markant 
aangesloten scholen. 

De volgende openbare basisscholen behoren tot de stichting Markant Onderwijs: 

· OBS Montessori+, Prinsenbeek 
· OBS De De Klokkebei, Ulvenhout 
· OBS Montessori+ Breda, Centrum Breda 
· OBS De Springplank, Teteringen (Jenaplanschool) 
· OBS De Tweesprong, Heusdenhout Breda 
· OBS De Toermalijn, Bavel 
· BS Het Noorderlicht, Hoge Vught Breda 
· OBS De Wildert Dubbelwijs, Haagse Beemden Breda 
 
Onder Markant Onderwijs ressorteren een MONTESSORI+ Breda (met een afdeling voor voltijds 
onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen) en een Jenaplanschool. 
 
Tussen Montessori+ Breda en OBS De Apollo in Prinsenbeek is met ingang van het schooljaar 2017-
2018 sprake van een intensieve samenwerking. In het kader daarvan heeft OBS De Apollo het 
Daltonconcept ingewisseld voor het Montessori onderwijs, met ook een afdeling voor voltijds 
onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen. Per 1 augustus 2018 fuseren beide scholen en wordt de 
nieuwe naam MONTESSORI+ Prinsenbeek.  
 
In 2014 is er gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn. 
De Parelklas moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale 
ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving. 
 
Markant Onderwijs: contactgegevens 

Stichting Markant Onderwijs, College van Bestuur: de heer Jos de Kort Hooilaan 1, 4816 EM Breda, 
Tel: 076-5289360 email: info@markantonderwijs.nl website: www.markantonderwijs.nl 

8.3 Aandacht voor hoogbegaafde kinderen op de scholen en binnen Markant Onderwijs 
Markant Onderwijs geeft op diverse manieren aandacht aan hoogbegaafde en hoogintelligente 
kinderen. 

• Via het onderwijs op de eigen school, binnen de eigen groep en/of speciale 
leerarrangementen voor deze kinderen binnen de eigen school en groep. 

Markant Onderwijs heeft twee locaties waar voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt 
geboden. 

• Voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, locatie Montessori+ Breda en locatie 
Montessori+ Prinsenbeek. 

Beide HB-afdelingen bieden fulltime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen dat helemaal is 
afgestemd op de capaciteiten en leereigenschappen van deze leerlingen. Door het aanbieden van 

http://www.montessorischoolbreda.nl/
http://www.ojsdespringplank.nl/
https://www.markantonderwijs.nl/index.php?page=file&id=182
http://www.obsdetoermalijn.nl/index.php?page=/main.php?id=308149


44 
 

passend onderwijs kunnen zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen 
niveau ontwikkelen. Er wordt gewerkt in kleinere groepen. De ontwikkeling van de individuele 
leerling staat centraal. Leerlingen kunnen doorwerken met taal, rekenen/wiskunde en zich tot in het 
oneindige verbreden, verdiepen en verrijken als het gaat om aardrijkskunde, geschiedenis, kennis 
van de natuur en wetenschap. In het onderwijsprogramma is ook aandacht voor kunst, cultuur, dans, 
drama, muziek, sport en filosofie. 
De afdeling Montessori+ Breda is gestart in 2011 als Leonardoafdeling. Met ingang van het schooljaar 
2014-2015 is de samenwerking met de stichting Leonardo (Educate2XL) gestopt. 
Het onderwijs op onze afdelingen kenmerkt zich door de 10 bouwstenen die fundamenteel van 
belang zijn voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen: 
-(h)erkennen, 
-compact en verrijkt leerstofaanbod, 
-doorgaande leerlijn, 
-extra vakken 
-versnellen (ja & nee), 
-leren leren, 
-omgaan met HB persoonlijkheidskenmerken, 
-ontwikkelen met gelijken, 
-topdown leerstofaanbod, 
-deeplevel leren 
Aanmelden: Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) aanmelden bij de Montessori+ Breda of bij 
Montessori+ Prinsenbeek. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is onder meer een 
intelligentieonderzoek, uitgevoerd door een erkend orthopedagoog of GGZ-psycholoog, waaruit 
blijkt dat de leerling een TIQ heeft van minimaal 130, en beschikt over de kenmerken van 
hoogbegaafdheid. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij de 
aanmeldingsprocedure kan het voorkomen dat in verband met een evenwichtige groepsomvang aan 
een leerling die later wordt aangemeld een voorrangsplaatsing wordt geboden. 
 
8.4 Aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking binnen Markant Onderwijs 
Markant Onderwijs heeft tegenwoordig ook een Parelklas. Binnen deze Parelklas wordt aan kinderen 
met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen geboden, in een veilige, uitdagende en 
thuisnabije omgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.markantonderwijs.nl  
 
8.5 Medische handelingen 
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die met 
eenvoudige middelen te verhelpen is (denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn als gevolg van een 
insectenbeet). Een enkele keer wordt medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven 
van sondevoeding, het toedienen van een zetpil, het geven van een injectie, het prikken van een 
bloedsuiker, etc. Deze handelingen vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(Wet BIG) en mogen niet door leerkrachten worden verricht; zij zijn daartoe wettelijk niet bevoegd. 
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dit soort handelingen dan ook een aantal 
(juridische) verantwoordelijkheden. Om medicatie te mogen geven en een medische handeling te 
kunnen uitvoeren moet iemand namelijk over de vereiste bekwaamheid beschikken. Wanneer een 
leerkracht daarover niet beschikt kan hij/zij voor deze medische handelingen juridisch aansprakelijk 
worden gesteld. Daarom is het van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een 
vooraf afgesproken en ondertekend protocol. De Bredase schoolbesturen hebben een 
medicijnprotocol vastgesteld. Het medicijnprotocol is beschikbaar op school en ook te vinden op de 
website van de school. In het protocol is omschreven dat het toedienen van medicijnen zoals 
paracetamol of gedragsregulerende medicatie of het behandelen van een insectenbeet met 
bijvoorbeeld Azaron niet vallen onder de wet BIG. Een leerkracht mag deze middelen toedienen. 
Andere handelingen, zoals het geven van injecties of het toedienen van sondevoeding, vallen wel 
onder de wet BIG. Daarom mogen deze handelingen alleen worden uitgevoerd door artsen en 

http://www.markantonderwijs.nl/
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verpleegkundigen. Een leerkracht mag deze handelingen uitsluitend uitvoeren indien hij/zij 1. 
daartoe door een specialist bekwaam is verklaard en 2. ouders nadrukkelijk verklaren deze leerkracht 
toestemming te geven voor het toedienen van medicijnen. Desondanks is niet uitgesloten dat de 
leraar juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. De schoolleiding kan daarom kiezen of zij wel of 
geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen aan, of het uitvoeren van een medische 
(BIG) handeling bij een leerling. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij/zij mag weigeren 
handelingen (al dan niet vallend onder de Wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam 
acht. Dit is conform het arbeidsrecht. Voor alle duidelijkheid: de Wet BIG is niet van toepassing  
indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten 
en kunnen. Voor nadere informatie over het medicijnprotocol kunt u contact opnemen met de 
directie van de school. 
 
8.6 Veiligheidsbeleid  
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te 
staan. 
Er is sprake van een aantal wettelijke kaders die scholen (en schoolbesturen) voorschrijven 
veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze 
wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid van 
kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken. Er is sprake van een heldere taakverdeling 
tussen bestuur en wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid. Enkele relevante 
elementen uit het Markant veiligheidsbeleid: 

• Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen; 

• Een medezeggenschapsraad op elke school; 

• Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school; 

• Een klachtenregeling; 

• Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw; 

• Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school; 

• Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag; 

• Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid; 

• Het stimuleren van het verkeersveiligheidslabel voor scholen; 
De scholen vullen deze activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke situatie. Daarbij 
is de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school. 
 
Op de Springplank is er inhoud gegeven aan het veiligheidsbeleid op de volgende wijze: 

• Er zijn voldoende geschoolde bedrijfshulpverleners (BHV’ers); 

• De school heeft een plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid; 

• De school heeft een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor haar 
schoolgebouw; 

• De school heeft Het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Het BVL: een kwaliteitskeurmerk 
gegeven door Provincie Noord-Brabant. 

De Springplank heeft zich vanaf 2006 ingezet om het BVL-keurmerk te halen. In 2009 was het zover. 
BVL (plaquette Seef) is hiermee een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op 
het gebied van verkeersveiligheid. Onze school laat met het BVL zien dat het de school ernst is met 
de verkeersveiligheid. Het BVL is tastbaar en herkenbaar voor school, voor de kinderen, voor ouders 
en voor alle anderen. Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL heeft geleid, gaat 
het voor school om de volgende onderdelen: 

- De schoolorganisatie; 

- Verkeerseducatie in de klas; 

- Verkeerseducatieprojecten; 

- Praktische verkeerseducatie; 
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- Een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes; 

- De betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie 
Met subsidie die door Provincie Noord-Brabant gesponsord wordt is het mogelijk om op school op 
een juiste manier bezig te zijn met verkeerseducatie.  
In de Mandt is er een verkeerswerkgroep bestaande uit betrokkenen van De Springplank, De 
Wegwijzer, gemeente, buurtpreventie, politie m.n. de wijkagent. De werkgroep is zeer actief 
betrokken bij het beleid t.a.v. verkeersactiviteiten op school. Zij komen 3 x per jaar bij elkaar. 
 

• De school werkt nauw samen met de Arboarts bij ziekte of niet welbevinden van het personeel; 

• De school heeft een schoolvertrouwenspersoon; 

• De school hanteert protocollen rondom persoonlijke calamiteiten; 

• De school heeft een duidelijke klachtenregeling in haar schoolgids opgenomen; 

• De school werkt samen met de GGD en schoolmaatschappelijk werk en CJG; 

• De school hanteert voor alle bij de school betrokken personen de gedragscode van Markant; 

• De school heeft van al haar medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag. 
    
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in Breda verantwoordelijk voor de 
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele 
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. 
Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht 
op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. 
Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 
 
8.7 Brede school in de Mandt 
De Springplank is een van de partners in de brede school De Mandt. De Mandt is gebouwd op de 
westgrens van de huidige dorpskern van Teteringen en de nieuwbouwwijk de Bouverijen. De Mandt 
ligt in de nieuw aangelegde wijk Waterdonken / Bouverijen / Meulenspie in Teteringen. In dit 
beoogde kindcentrum zijn naast onze school eveneens een kinderopvang van Kober, een gymzaal, 
een bibliotheek en basisschool de Wegwijzer (INOS Breda) gevestigd.  
De nieuwbouwwijken worden in de komende jaren uitgebreid met meer woningen tot 2024. 
Zo’n nieuwe wijk vraagt veel regie rondom magneetwerking van de school, een veilige 
verkeerssituatie en een duurzame groene omgeving. De naam Waterdonken geeft al aan dat er veel 
gedaan wordt aan een waterrijke omgeving. De nieuwe wijk Meulenspie heeft een groen accent, 
door de duurzame oplossingen die zijn gekozen in energievoorzieningen, hetgeen ook terug te zien is 
in het duurzame karakter van de Mandt.  

9. Tot slot: vragen over onderwijs 

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school 
kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de schoolleider. Vragen over onderwijs in het algemeen 
en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 
5010. 
5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010 toets 
4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site 
vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-
mail wordt beantwoord. 
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10. Handige links, e-mailadressen en telefoonnummers 

Website De Springplank   www.obsdespringplank.net 
 
Website Markant onderwijs   www.markantonderwijs.nl 
 
Interne vertrouwenspersoon                 ameertens@markantonderwijs.nl 
   
Oudervereniging: 
Voorzitter Jacqueline Peters                ovspringplank@markantonderwijs.nl  
 
Medezeggenschapsraad (MR):  
Voorzitter Maaike Meinhardt   mrspringplank@markantonderwijs.nl  
 
Leerplichtambtenaar:    
Job Hulsbosch                   hj.hulsbosch@rdlwest-brabant.nl 

076-529 40 80 
 
 
 
Jeugdverpleegkundige GGD   076 – 5282000 
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
Anne Soons     anne.soons@cjgbreda.nl   
 
 
RSV. Regionaal samenwerkingsverband. www.rsvbreda.nl  
Postadres en bezoekadres:  
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 
 
Onderwijsinspectie    www.onderwijsinspectie.nl   
 
Nederlandse jenaplan vereniging  www.njpv.nl  
Jenaplan Advies en Scholing (JAS)  www.jenaplan.nu  
 
T.a.v. onderwijsaanbod en kwaliteit  www.onderwijsaanzet.nl 
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