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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Een 
goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt, Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 
U vindt in deze gids ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Springplank
Kriekenstraat 43
4847HE Teteringen

 076 5812119
 https://www.obsdespringplank.net
 springplank@markantonderwijs.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sjoerd Hagen shagen@markantonderwijs.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Obs De Springplank locatie Groenstraat
Groenstraat 5
4847AE Teteringen
 

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Markant Onderwijs
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 2.100
 http://www.markantonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

143

2018-2019

De Springplank staat in de nieuwbouwwijk de Bouverijen in Teteringen. Onze school is gevestigd in de 
brede school "De Mandt". Op dit moment gaan ongeveer 150 leerlingen uit de omliggende wijken naar 
onze school. De Springplank is een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij en daar zijn we trots 
op! 
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen van 5 t/m 7 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong 
dagonderwijs voor hoogbegaafden volgen. Door deze ontwikkeling en omdat de school in een 
groeigebied staat zal het leerlingenaantal komende jaren toenemen. 

Kernwoorden

samen leren van en met elkaar

zelfstandigheidzelfbewustzijn

zelfverantwoordelijkheid toekomstgericht onderwijs

Missie en visie

Wij bieden het onderwijs van de toekomst en gebruiken hiervoor specifieke vaardigheden (de essenties 
uit het Jenaplanonderwijs) als basis.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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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 toekomst in een 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 met anderen om
• Benutten talenten

Prioriteiten

Hieronder beschrijven we enkele belangrijke veranderingstrajecten voor dit schooljaar. Het volledige 
overzicht staat in ons schoolondernemingsplan 2016-2020. Deze kunt u vinden op de website. 

De Springplank:

• Uitbreiden met een afdeling voor het dagonderwijs aan hoogbegaafden.

Kwaliteitszorg:

• Werken met een gedegen zorgplan.
• Werken met specialisten: een rekencoördinator, gedragsspecialist, coördinator hoogbegaafdheid 

en taalcoördinator. Deze specialisten zorgen voor niveauverhoging en continuering van het 
ontwikkelingsproces.

• Uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Digitalisering:

• Vernieuwing van de digitale middelen.
• Kinderen leren de juiste bronnen gebruiken (samenwerking met de leesconsulent).

Passend onderwijs: 

• Werken met het zorgplan.

Professionalisering:

• verdieping in het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag.

Alle genoemde ontwikkelpunten zijn opgenomen in onze kwaliteitskalender.

Identiteit
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De Springplank is een openbare basisschool. 

• Iedereen is welkom bij ons. 
• Op onze school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit 

aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
• Wij respecteren de normen en waarden van de Nederlandse samenleving
• Onze school betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt deel aan de 

omgeving.
• Wij bieden ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden 

zijn aan de samenleving.
• Elke leerkracht is bij ons benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, 

geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst. 

De Springplank is één van de zeven openbare basisscholen in de gemeente Breda. De Springplank 
maakt deel uit van de Stichting Markant Onderwijs.
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Het team op De Springplank bestaat uit 14 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent, 1 
administratief ondersteuner, 1 conciërge, 1 eigen schoonmaakster en 1 schoolleider. 

De kinderen zitten in overwegend heterogene groepen, leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas. Dit doen we bewust vanuit onze visie op onderwijs. Binnen zo'n groep 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.

Voor dit schooljaar is er de volgende groepsindeling:

• 2 groepen 1-2
• 1 groep 2-3 (voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong)
• 2 groepen 3-4
• 1 groep 5 (in principe eenmalig i.v.m. leerlingaantallen en specifieke behoeften van kinderen)
• 1 groep 6-7
• 1 groep 7-8

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Op De Springplank wordt vervanging bij verlof of ziekte als volgt geregeld:

• Indien verlof onder lestijd onontkoombaar is en het om slechts enkele uren of een dag gaat, 
wordt in eerste instantie binnen het eigen team gekeken of een oplossing gevonden kan worden. 

• Ook bij ziekte wordt in eerste instantie bezien of een oplossing binnen het eigen team mogelijk 
is. Indien een oplossing binnen het team niet kan worden gevonden wordt vervanging geregeld 
via Leswerk.

Ondanks de aansluiting van Stichting Markantonderwijs bij Leswerk kan het voor komen dat het vinden 
van vervanging van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Dan wordt getracht 
een passende oplossing te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

• Inzet van leerkrachten van Markant die op dat moment niet werken.
• Inzet van overige leerkrachten, schoolleider of IB-er die op dat moment geen lesgevende taken 

hebben. Zij vangen de eerste dag op en dit voor maximaal 2 dagen per maand.          
• Inzet van aanwezige Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent) in hun 

stagegroep, waarbij de vrij geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet ter vervanging. 
• Inzet van Pedagogisch Medewerkers van Kober voor opvang (niet het bieden van onderwijs)     

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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• Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing 
is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen 
naar huis moeten worden gestuurd. 

• Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep 
een briefje mee naar huis krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de 
volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen.* 
Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis 
moeten blijven. 

*Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg 
met de voorzitter College van Bestuur en specialisten en medegedeeld worden aan de inspectie. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Binnen ons onderwijs wordt gewerkt aan de hand van thema’s, dat is in de onderbouw niet anders. 
Door binnen een thema te werken, wordt aangesloten bij de leef- en belevingswereld van de 
kleuters. Een kleuter krijgt een steeds realistischer kijk op de wereld om hem heen. Hij gaat de wereld 
steeds beter begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen 
over het ‘waarom’ van dingen. Deze ‘dingen’ leert een kleuter vooral door te doen, door te ervaren en te 
voelen. Daarom leren de kinderen op De Springplank spelenderwijs. De leerkrachten bewaken de 
ontwikkeling van de kinderen. Meer informatie over spelend leren vindt u in de bijlage. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In veel scholen worden de uren per vak vastgelegd. In de wet staat alleen welke vakken op de 
basisschool aan bod moeten komen. Hoe leerkrachten het aanbod verdelen over de schoolperiode en 
hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed is volledig aan de school. Op de Springplank 
worden de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Dit gebeurt thematisch. In de 
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ochtend bieden we tijdens de zogenoemde blokperiode de basisvakken (taal, rekenen en lezen) aan. 
Kinderen krijgen in kleine groepjes gedifferentieerde instructie. Zij oefenen zelfstandig de aangeboden 
leerstof. Daarmee varieert de lestijd voor een vak per onderwerp en per kind. In de middag worden de 
vaardigheden toegepast binnen het thema. De leerkrachten bewaken het voldoen aan de kerndoelen. 
Wilt u zien hoe een dagje op de Springplank eruit ziet, kijk dan in de bijlage.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

In de Mandt wordt samengewerkt met Kober kinderopvang. Er is opvang van 7 uur 's morgens tot 18.30 
uur 's avonds mogelijk. In de omgeving zijn er meer aanbieders voor kinderopvang, zoals Kik, Bloem en 
Bellefleur. In de bijlage is meer informatie over Kober kinderopvang te vinden. Voor de overige 
aanbieders verwijzen we naar hun websites. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over 
wat onze school verder aan ondersteuning biedt. 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 zullen wij scholing volgen op dit gebied. Verder zal onze gedragsspecialist het beleid rondom 
sociaal emotionele ontwikkeling vormgeven. Voor de basisondersteuning op didactisch gebied heeft 
het team zich afgelopen schooljaar geschoold. Daarnaast zetten we de ondersteuningsdeskundigheid 
van de eigen teamleden in. We hebben een rekencoördinator en een taalcoördinator. Riana Oomen, 
onze intern begeleider (IB'er)  zal het komende schooljaar de zorgstructuur verder implementeren en 
borgen. 

Onze ondersteuningsdeskundigheid 
Er is veel deskundigheid binnen het team op onze school. Naast diverse specialisten zoals hierboven 
benoemd, maken we gebruik van de deskundigheid van:

• bovenschools coördinator hoogbegaafdheid
• een teamlid met diploma master SEN, met specifieke kennis over rouwverwerking

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 
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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 de middelen voor 
werkdrukverlichting in te zetten voor het aanstellen van een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de 
groepsleiders op afgesproken momenten door de begeleiding van groepjes of individuele kinderen over 
te nemen. 

De voorzieningen in de fysieke omgeving 
De Mandt is een relatief nieuw, schoon en sfeervol gebouw in een mooie, natuurlijke omgeving. Er is 
een lift en een invalidentoilet. 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.

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 nog 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 IB'er neemt deel aan deze projectgroep.  

Materialen in de klas 
In alle groepen kan ontwikkelingsmateriaal ingezet worden. In de onderbouwgroepen worden de 
themahoeken ingericht met materialen uit het dagelijks leven. Op deze manier stimuleren we de 
belevingswereld die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Op het gebied van rekenen maken we 
een inhaalslag. We hebben sinds vorig 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 biedt om aan eigen doelen te werken, meer eigen niveau te werken en ingezet 
kunnen worden voor extra ondersteuning. Er is een inpandige bibliotheek in De Mandt, waar de 
kinderen van beide scholen boeken kunnen lenen. Onze leesconsulent zorgt bovendien voor 
ondersteunende boeken bij de thema’s, waarmee wij werken. Daarnaast is er verrijkingsmateriaal voor 
meer- en hoogbegaafden. 

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. Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag is veelal een 
andere vorm van onderwijs nodig dan wij met ons onderwijs kunnen bieden.  

Wij ervaren daarentegen, dat we met ons onderwijsaanbod goed kunnen inspelen op de 
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ondersteuningsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen, onder meer via de extra 
ondersteuning van de hoogbegaafdheid specialist van Markant en het beschikbare verrijkingsmateriaal. 
Vanaf dit schooljaar (2019/2020) zijn we gestart met fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs (groep 2/3) 
voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Ook hebben we specifiek ervaring met kinderen met een visuele beperking en auditieve beperking. 
Speciale apparatuur en middelen en ervaring met hun specifieke onderwijsbehoeften maken dat we in 
veel gevallen ook deze doelgroep kunnen bedienen. Eventueel wordt er externe hulp bij gehaald.
Elk kind is welkom op onze school, waarbij we per situatie bekijken of we de juiste zorg kunnen bieden 
en de kwaliteit van ons onderwijs gehandhaafd blijft.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We maken gebruik van de methode:"Kids tegen geweld".

Elke maand staat een thema centraal, waar we gesprek, spel, werken en vieren aan koppelen. 
We vinden het belangrijk dat onze school een oefenplaats is om sociale vaardigheden aan te leren. 
Door in onze lessen situaties na te spelen die kinderen mee kunnen maken in het dagelijks leven, leren 
we hen hoe ze dit op kunnen lossen. Hierbij valt te denken aan: wat doe je als je niet mee mag spelen, 
doe je mee of kom je op voor iemand die gepest wordt,  hoe komt het dat iemand een ander pest, etc. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN!.
Elk jaar nemen we in november bij onze leerlingen de ZIEN! vragenlijsten af. Hiermee brengen we 
betrokkenheid, welbevinden, de sociale veiligheid en pestbeleving in de groep in kaart. Hierna maken 
we een analyse waarmee we in de klas aan de slag kunnen. Waar nodig worden ouders geïnformeerd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Elshout. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
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ielshout@markantonderwijs.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Meertens. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
ameertens@markantonderwijs.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Oudergesprekken

Het schooljaar start met een informatieavond waarin ouders worden geïnformeerd over het komende 
schooljaar. Ouders krijgen de gelegenheid kennis te maken met elkaar en de nieuwe stamgroepleider
(s). Hierna volgt het eerste kindgesprek. Ouders worden uitgenodigd om bij dit eerste kindgesprek aan 
te sluiten. Het gesprek wordt met het kind gevoerd, waarbij de ouder toehoorder is. Aan het einde van 
het kindgesprek is er altijd ruimte voor de ouder om wat aan te vullen of korte vragen te stellen. Nieuwe 
ouders worden altijd binnen de eerste zes weken uitgenodigd voor een oudergesprek. Er wordt dan 
verteld hoe het met het kind gaat en kunnen de ouders vragen stellen aan de stamgroepleider(s). 

Daarnaast zijn er nog op drie momenten in het jaar oudergesprekken gepland:     

• Een gesprek in november om de voortgang van de kinderen op dat moment te bespreken. 
• Twee rapportgesprekken. De rapportgesprekken worden gevoerd door de groepsleider met de 

ouders. De IB’er kan op verzoek aansluiten.

Naast deze gesprekken is er, zowel op initiatief van de ouders als vanuit school, altijd de mogelijkheid 
om tussentijds een gesprek aan te vragen. Van de gesprekken wordt altijd een verslag gemaakt, dat 
gedeeld wordt met ouders.

Kindgesprekken

Tijdens deze gesprekken vertellen de kinderen hoe zij zich voelen, hoe school door hun ervaren wordt, 
wat zij nodig hebben en wat ze willen leren. Bij het eerste gesprek in het schooljaar luisteren de ouders 

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.

• Wij hebben een actieve Oudervereniging, die ons helpt. 
• Er helpen dagelijks ouders bij excursies, creamiddagen, keuzecursussen, en in diverse 

werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de verkeerswerkgroep. 
• Bij beleidszaken worden wij ondersteund door een pro-actieve en positief kritische MR. 
• Wij horen graag hoe zaken in de school verlopen en worden daarbij geholpen door een 

enthousiaste Klankbordgroep.
• Voor iedere stamgroep zoeken wij aan het begin van het schooljaar twee stamgroepouders. Zij 

nemen een aantal praktische regelzaken van de stamgroepleiders over.
• We vragen ouders om deel te nemen aan minimaal 2 activiteiten. Dit geven ze aan het begin van 

het schooljaar via de leerkracht aan.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

13



mee. Soms geven zij nog wat extra informatie. Na dit gesprek ontvangen kinderen en ouders een 
verslag in het rapport. Samen met het kind gaan we werken aan het door het kind gestelde doel. We 
evalueren na een half jaar en het kind stelt een nieuw of aangepast doel op. Ook daarvan komt een 
verslag in het rapport.   

Observaties

Als groepsleiders zien we elke dag wat een kind doet, wat voor uitdaging het nodig heeft en welke hulp. 
In de onderbouwgroepen gebruiken we hiervoor het leerlingvolgsysteem: Inzichtelijk. Vanaf groep 3 
gebruiken we daarvoor onze klassenmap. We noteren opvallende zaken in ons dagrooster en onze 
zogenoemde ‘datamuur’. We gebruiken de observaties om later extra hulp/ instructie in te plannen of 
om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het kind. Wat heeft het nodig om verder te 
ontwikkelen? Mogelijk volgt nog een gesprek met het kind, een onderzoek of observatie door de IB’er 
en/of een gesprek met de ouders.   

Toetsen

We gebruiken methodegebonden toetsen, eigen toetsen en landelijke toetsen (CPS en CITO). 
Methodegebonden toetsen of eigen toetsen geven aan in hoeverre het doel, wat we wilden bereiken 
behaald is. Het gaat hier om nieuw aangeleerde doelen. Kan het kind hiermee verder, beheerst het dit? 
Of is er nog wat extra’s nodig?  De toetsen gaan na of doelen op de korte termijn beheerst worden. 
Door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen krijgen we een objectief beeld van het cognitief 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Deze toetsen gaan na of de doelen op de lange termijn beheerst 
worden. Met de toets-, en observatiegegevens worden de nieuwe groepsplannen opgesteld waarmee 
de stamgroepleider het dagelijks onderwijs in de klas vorm geeft.

Groepsplannen

We gaan uit van verschillen. We clusteren de behoeften van kinderen en maken zo onderscheid voor 
ons pedagogisch en didactisch handelen. Aan het begin van de blokperiode hulp bieden, met een 
stappenplan werken, controle op het werk, het gebruik van een gevoelsthermometer en af en toe 
toestaan even uit de klas mogen zijn voorbeelden van verschillen in het pedagogisch handelen. In het 
didactisch handelen maken we verschil in instructies en verwerking. Een groep kinderen volgt alleen die 
instructie, die er voor hen toe doet. Zij maken het minimale om te weten te komen of ze de instructies 
begrepen hebben. Zo houden ze tijd over voor uitdagende opdrachten. Een andere groep kinderen 
heeft behoefte aan intensievere aandacht. Zij krijgen soms voorafgaand aan de groepsinstructie al een 
instructie en soms blijven ze wat langer een instructie volgen, al dan niet met (extra) materiaal. Ze 
oefenen veel met werk om het nieuw geleerde eigen te maken. Een derde groep kan ontwikkelen met 
de gewone instructie en oefenstof. Natuurlijk zijn er ook verschillen bij het kind zelf. Zo kan een kind 
voor rekenen bijvoorbeeld voldoende hebben aan de basisinstructie en oefenstof en voor spelling 
behoefte hebben aan een intensievere aanpak. De groepsplannen maken we voor een half jaar. Daarna 
geven observatie- en toetsgegevens aan of en welke veranderingen er gemaakt moeten worden.       

Groepsbesprekingen 

Om de ontwikkelingen van de kinderen optimaal te kunnen volgen bespreekt onze IB’er in september, 
november, februari en mei met de groepsleiders het functioneren van de groep en de individuele 
kinderen. Zorg en aanpak worden op elkaar afgestemd. De stamgroepleider wordt gehoord, 
geadviseerd, geïnspireerd en komt tot het bieden van de juiste ondersteuning voor de groep en de 
kinderen. De ontwikkeling wordt systematisch gevolgd en in kaart gebracht. Er wordt een 
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Klachtenregeling

Klachten over het onderwijs

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 de schoolleider. 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, dhr. J. (Johan) van Knijff. Het postadres is: 

groepsdocument bijgehouden. Dat document is meteen het overdrachtsformulier naar een volgende 
groep. Tussen de betrokken stamgroepleiders vindt hiermee een warme overdracht plaats. In sommige 
gevallen worden daar ook de ouders bij uitgenodigd.    

Rapporten 

Het rapport is een verzameling van gegevens van de ontwikkeling van het kind. Bij ons bestaat het 
rapport uit: 

• verslagjes van kindgesprekken;
• gemiddelde resultaten op de methodetoetsen, zelfgemaakte toetsen of observaties;     
• een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem: het ontwikkelperspectief. Dit is een vaardigheidsgrafiek, 

die volgt uit de ingevoerde resultaten op de Cito-toetsen voor de vakgebieden lezen, spelling, 
begrijpend lezen en rekenen; 

• observaties op de gebieden gesprek, spel, werk en viering (Jenaplanpijlers);       
• een “Ik ben trots op jou, omdat…” lijst, die ingevuld kan worden door de lezers.

In het schooljaar 2019/2020 gaan we kritisch kijken naar de huidige vorm van het rapport en zullen 
we hier enkele wijzigingen in aanbrengen.

Het ouderportaal

Naast alle bovenstaande momenten kennen we ook nog een digitale app, het ouderportaal. Hiermee 
houden we u op de hoogte van het laatste schoolnieuws, foto's van activiteiten en de digitale 
schoolkalender. Ook kunt u een bericht sturen naar de leerkracht en andersom. Tot slot kunt u in het 
ouderportaal ook een ziekmelding of een verlofaanvraag doen.

Andere contactmomenten

• Meespeelochtenden waarbij 3-jarige kinderen de mogelijkheid hebben om kennis te maken met 
de basisschool.

• De MR vergaderingen, die voor iedereen toegankelijk zijn;
• Het inloopcafé, waarbij ouders mee kunnen praten over bepaalde thema's;
• De inloopochtenden. Hierbij kunnen ouders in de praktijk zien hoe we werken. 
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Inloopcafé

Markant Onderwijs, Cosunpark 21, 4814 ND Breda. Telefoon: 076-5289360.   

Vertrouwenscontactpersoon
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. De vertrouwenspersoon zal met u de klacht 
bespreken en u zo nodig begeleiden richting de Landelijke Klachtencommissie. 

Uitgebreide klachtenregeling
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
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.(Johan) van Knijff. 
Het postadres is: Markant Onderwijs, Cosunpark 21, 4814 ND Breda. 
Telefoon: 076-5289360.    
E-mail: info@markantonderwijs.nl 
Adres van de Landelijke Klachtencommissie, Postbus 162 3440 AD Woerden, Tel. 0348-405245

16

http://www.lgc-lkc.nl/lkc/index.html%C2%A0%20%C2%A0
http://www.lgc-lkc.nl/lkc/index.html%C2%A0%20%C2%A0


Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• alle activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd.

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Vanuit onze visie op onderwijs vragen wij € 25,00 per leerling voor specifieke schoolactiviteiten zoals:

• specifieke klasinrichting
• excursies en mogelijke vervoerskosten
• keuzecursussen midden en bovenbouw
• crea-uren voor de onderbouw
• vieringe

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Op onze school is ouderhulp onontbeerlijk. Heel regelmatig helpen ouders bij lezen, excursies, 
creamiddagen, keuzecursussen, en in diverse werkgroepen, zoals bijv. de verkeerswerkgroep, de PR 
werkgroep. 
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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 dienen door ouders zelf te worden 
gedragen. 

Er is een vrijwillige contributie voor de Oudervereniging en een specifieke schoolbijdrage. Beide 
ouderbijdragen komen volledig ten goede aan de kinderen! Ondanks het vrijwillige karakter van de 
ouderbijdrage, gaat de oudervereniging bij het maken van de plannen er wel van uit dat iedere ouder de 
bijdrage betaalt. Zonder inkomsten kunnen de activiteiten, zoals de schoolreis niet doorgaan. Wanneer 
we constateren dat u de bijdrage voor de verrassingsdag niet heeft betaald, bieden we uw kind(eren) 
een alternatief programma op school aan. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch of via het ouderportaal kunt u uw kind ziek melden. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Vanaf dit schooljaar is er de mogelijkheid om verlof aan te vragen via het ouderportaal. 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

In eerste instantie wordt er contact met de betreffende ouders opgenomen om de aansprakelijkheid 
onderling te regelen.
De verzekering dekt wettelijke aansprakelijkheid en kosten van ongevallen van zowel leerlingen, 
leerkrachten, bestuurders als vrijwilligers. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op De Springplank maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen van het Cito. Twee keer per 
jaar worden kennis en vaardigheden gemeten voor de vakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend 
lezen, studievaardigheden en woordenschat. 

Na de afname analyseren de leerkrachten de resultaten en reflecteren hierop. Wat werkt en wat werkt 
niet. Welk leerkrachtgedrag heeft deze groep, deze leerling nodig? Er worden doelen beschreven voor 
de volgende periode. Er worden afspraken gemaakt over hoe de leerkracht de doelen gaat bereiken. 
Vervolgens gaat de leerkracht hier in de groep mee aan de slag. Waar nodig wordt er geobserveerd of 
gecoacht door de intern begeleider. 

5.2 Eindtoets

Goed onderwijs betekent voor ons, dat we een school willen zijn waar ieder kind tot zijn recht mag 
komen. Dat betekent niet dat wij ons als school alleen focussen op de Eindcito. De hele schoolcarrière 
volgen we de ontwikkeling van het kind middels ons leerlingvolgsysteem. 

Middels een sociaal emotioneel volgsysteem volgen we het welbevinden (zit je lekker in je vel) en de 
competentiebeleving (hoe goed vind je zelf dat je iets kan) van de kinderen. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Door beide ontwikkelingen (cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling) goed te volgen komen we 
aan het einde van de basisschool voor iedere leerling tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

Terugkoppeling vanuit het V.O. geeft aan, dat de kinderen op hun plek zitten en voldoende tot goede 
leerresultaten laten zien. Daarbij wordt de zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken van onze oud 
leerlingen keer op keer benoemd.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van de scores van 
voorgaande jaren een kwaliteitsonderzoek verricht. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van het 
onderwijs en de daarbij behorende resultaten. Conclusie was dat het onderwijs op De Springplank met 
een voldoende werd beoordeeld. De gemiddelde score op de Centrale Eindtoets van 2019 lag ruim 
boven het gemiddelde. 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 25,0%

Na de overgang naar het voortgezet onderwijs worden de leerlingen ook door ons gevolgd in hun 
leerontwikkeling. We zien dat de leerlingen minimaal het geadviseerde niveau handhaven. Soms ook 
gaan leerlingen verder op een hoger niveau. 

Naast cognitieve vaardigheden besteden we veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor nu en 
in de toekomst.
Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. We besteden aandacht aan de volgende 
vaardigheden: 

• Ondernemen: initiatief nemen; laten zien wat je wilt bereiken;
• Plannen: dingen in een handige volgorde doen; eigen doelen bepalen;
• Samenwerken: anderen denktijd geven; je houden aan afspraken;
• Creëren: een andere manier bedenken; doorzetten en volhouden;
• Presenteren: or een groep staan; een verzorgde presentatie geven;
• Reflecteren: feedback geven (tips en tops); vertellen wat je hebt geleerd);
• Verantwoorden: materiaal zelf pakken en netjes opruimen; zelf om uitleg vragen;
• Zorgen voor: hulp aanbieden aan anderen; zorgen voor een veilige omgeving;
• Communiceren: jezelf openstellen voor anderen; belangstelling tonen naar een ander;
• Respecteren: met respect over een ander praten; rekening houden met gevoelens.

Zowel middelbare scholen als beroepsopleidingen geven ons aan dat zij deze vaardigheden terugzien 
bij onze leerlingen.
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vmbo-k 16,7%

vmbo-(g)t 8,3%

havo 25,0%

vwo 16,7%

onbekend 8,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samen

VeiligheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Bij ons mag je zijn wie je bent. We leren de kinderen rekening te houden met de gevoelens van anderen: 
openstaan voor vragen; luisteren en reageren met respect voor ieders eigenheid. We verwachten 
hetzelfde van ouders en teamleden. 

Veiligheid

Wij doen er alles aan om een veilige school te zijn; een school waar ieder kind zich thuis voelt, ouders 
zich welkom voelen en personeel met plezier werkt. We werken met vijf hoofdregels door de hele 
school heen. Daarnaast stellen de kinderen samen met hun groepsleider specifieke gedragsregels voor 
hun klas op.

Samen

Kinderen op De Springplank kennen elkaar; ze zijn maatjes. Kinderen van allerlei leeftijden spelen met 
elkaar en helpen elkaar. In de schoolkring bespreken en oefenen we hoe we op de juiste manier met 
elkaar omgaan. In de groepen wordt dit herhaald.
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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.   

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Op onze school zien we kwaliteitszorg als een cyclisch proces van plannen maken, uitvoeren, evalueren 
en bijstellen of borgen. 

Afspraken met betrekking tot lesgeven

Afspraken met betrekking tot lesgeven liggen vast in borgingsdocumenten. Daarin staat:

• welke methodes er gebruikt worden
• hoe vooraf getoetst wordt om na te gaan welke instructies kinderen nog moeten krijgen
• hoe we differentiëren in instructies. (korte uitleg, wat langere of intensieve uitleg)
• wat we doen om de voortgang van het kind te bewaken. (tussentijds toetsen en analyseren)

Hoe brengen we de school in kaart?

• Twee keer per jaar worden de tussentijdse resultaten gemeten. Deze worden geanalyseerd door 
directie en intern begeleider. Daarnaast bespreken we in teamverband de opbrengsten om na te 
gaan: wat is goed en moeten we behouden? Wat kan verbeterd worden? Hoe gaan we dat doen? 

• Ook nemen we jaarlijks een zelfevaluatielijst af. Dit geeft ons inzicht in hoe de school 
functioneert op onderwijskundig gebied. We halen hier speerpunten uit, die we meenemen in ons 
jaarplan. 

• Om het jaar nemen we onder ouders, kinderen en personeel een tevredenheidspeiling af. De 
resultaten worden geanalyseerd, besproken met de MR, kinderraad en het team. Aanbevelingen 
worden meegenomen bij het maken van het nieuwe jaarplan. 

• Natuurlijk willen we dat kinderen zich op De Springplank veilig voelen en zich sociaal-emotioneel 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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goed ontwikkelen. Daarom vullen de leerkrachten twee keer per jaar voor ieder kind een 
vragenlijst in. De gegevens worden besproken met de intern begeleider, die adviseert en/of een 
plan opstelt samen met de leerkracht. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vullen zelf jaarlijks ook een 
vragenlijst in. De gegevens worden meegenomen in het veiligheidsplan. Ook de inspectie vraagt 
deze gegevens op. 

Professionalisering van leerkrachten

Hoe de school functioneert bepaalt welke teamscholing er nodig is.
Dit schooljaar volgen we een teamscholing op het gebied van gedrag. Verder zullen we een visietraject 
volgen en neemt onze coördinator hoogbegaafdheid ons mee in de wereld van onderwijs aan kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Individuele scholing kent verschillende aanleidingen. Enerzijds verplichte bijscholing (om je taak goed 
uit te kunnen voeren), anderzijds vanuit interesse of behoefte binnen de school (verrijking). 
Dit schooljaar scholen verschillende teamleden zich op het gebied van hoogbegaafdheid en 
betekenisvol lezen en schrijven in de spelhoek.

Verbeterthema's voor het komende jaar

• er komt een meerjaren taalbeleidsplan met aandacht voor kinderen met taalachterstand
• er komt beleid op het gebied van veiligheid en er is een doorgaande lijn op het gebied van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
• het veiligheidsprotocol wordt vernieuwd
• implementatie van het nieuwe kwaliteitszorginstrument
• computervaardigheden voor leerlingen (met ondersteuning van onze leesconsulent) 
• borgen van het lesaanbod burgerschap en integratie 
• coöperatieve werkvormen volgens afspraak schoolbreed invoeren
• rapportage over de ontwikkeling van de kinderen voor ouders en kinderen vernieuwen
• verbeteren/ optimaliseren van het onderwijsaanbod aan (hoog)begaafden
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Maandag: 10 min voor aanvang schooltijd inloop mogelijk
Dinsdag: 10 min voor aanvang schooltijd inloop mogelijk
Woensdag: kleuters zijn om 12 uur vrij
Donderdag: 10 min voor aanvang schooltijd inloop mogelijk
Vrijdag: 10 min voor aanvang schooltijd inloop mogelijk

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 woensdag en vrijdag

Bewegingsonderwijs groep 1 en 2 alle dagen

Voor de bewegingslessen heeft De Springplank vanaf schooljaar 2019-2020 een vakleerkracht 
aangesteld via Breda Actief. Hierbij zullen de leerlingen minimaal een uur in de week gymles van de 
vakdocent krijgen. Hij zal ook ondersteuning bieden bij het spelen op het plein en andere 
bewegingsactiviteiten. 

MQ-scan

In het begin van het schooljaar wordt via een scan gekeken naar de motorische ontwikkeling van de 
kinderen. Als hieruit bijzonderheden naar voren komen kunnen de leerlingen deelnemen aan het 
sportkanjers-programma. Sportkanjers is een programma voor kinderen die ondersteuning nodig 
hebben bij de ontwikkeling van de sociaal-emotionele en motorische achterstand.
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6.3 Vakantierooster

Vanwege studiedagen voor het team zijn de kinderen op de volgende (mid)dagen vrij:

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Tweede paasdag 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Tweede pinksterdag 01 juni 2020

Zomervakantie 11 juli 2020 23 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, in en buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, KIK kinderopvang en Bloem 
kinderopvang, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kober kinderopvang bevindt zich in "De Mandt", 
hetzelfde gebouw als waarin De Springplank gevestigd is. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Naast de geplande bewegingslessen gebruiken wij korte momenten van bewegen gedurende de dag: 
energizers. Zo hebben de kinderen even beweging en kunnen ze met meer energie weer aan het werk.
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Hele dagen: 4 oktober, 6 december, 6 januari, 5 februari, 10 april en 22 juni.

Middagen: 18 september, 30 oktober en 20 mei.

Tevens zijn de kinderen op de volgende middagen voor een vakantie vrij:

20 december, 21 februari en 10 juli

Vanwege het schoolkamp bij aanvang van het schooljaar zijn de kinderen van groep 5 vrij op 21 
augustus en de kinderen van groep 6/7 en 7/8 vrij op 23 augustus.

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

stamgroepleider elke dag voor of na lestijd

intern begeleider maandag, dinsdag en donderdag op afspraak

schoolleider gehele week op afspraak

Mededelingen melden en afspraken maken voor een gesprek

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. Zorg voor tijdige 

informatie, de leerkracht leest de berichten alleen onder werktijd. 
• 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.    
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• Groepsoverstijgende zaken worden in eerste instantie met leden van het management 
(schoolleider en IB'er ) besproken.
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