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OBS De Springplank
Toegankelijk, Dynamisch, Grensverleggend en Vertrouwd
Als we om ons heen kijken zien we een wereld vol mogelijkheden en kansen. Deze kansen
worden vergroot als je fouten hebt mogen maken en zo ervaren hebt dat je “het wel kunt”.
De wereld ontdekken begint bij een veilige omgeving met structuur en positieve feedback.
Een wereld die vraagt om mensen die zichzelf durven zijn; verantwoordelijkheid durven
nemen en weten waar hun talenten en kwaliteiten liggen en deze ook met anderen kunnen
delen. Met deze talenten zijn onze Springplankleerlingen in staat steeds een mooier stukje
wereld te creëren.

Visie
Samen in beweging
In een vertrouwde en rijke leeromgeving
Voor de optimale ontwikkeling van ieder kind!
OBS De Springplank is een kleine, krachtige openbare school!
Een afspiegeling van de gemeenschap zoals die rondom ons bestaat;
een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar samenleven,
samenwerken, samenspelen, vieren en emoties delen.
Wij zien onze school als “een springplank naar de toekomst”.
Een plek waar we een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling
van onze leerlingen tot mensen die graag blijven leren en met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld
staan. Welkom op De Springplank.

Missie
Ontwikkelen vanuit een veilige basis
Met ons openbaar onderwijs leggen we een veilige basis voor de kinderen.
Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling. We creëren een aantrekkelijke leeromgeving waar
fouten maken mag. Het gehele team straalt vertrouwen uit naar de kinderen. Vanuit dit
vertrouwen voeren wij gesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling.
Ontdekken wie je bent
Vanuit deze veilige basis leren we ieder kind écht kennen; in karakter, leerstijl en interesses. We
stellen ons onderwijs zo goed mogelijk af op ieder kind. Wij hechten veel waarde aan de
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef van onze kinderen. Dit bevorderen we door hen
gedurende hun schooltijd steeds zelfstandiger te laten werken en denken. Dat betekent dat zij
niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op sociaal gebied, meer en meer
verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.
Voorbereiden op de toekomst
Onze school rust de leerlingen toe, zodat zij zelfstandig en actief kunnen participeren in een
geïnternationaliseerde wereld. Onze leerlingen leren kritische denkers te zijn die hun creativiteit
inzetten om problemen op te lossen. Daarnaast leggen we ook veel nadruk op samenwerken,
zodat zij zich ook ten volle ontwikkelen op sociaal gebied. Wij werken actief samen met ouders als
het gaat om burgerschap van de kinderen.
Leren van en met elkaar
Om dit alles waar te kunnen maken is het belangrijk dat we een lerende organisatie zijn. Dit
betekent dat we actief van en met elkaar leren en reflecteren op ons handelen. We gebruiken de
verschillende kwaliteiten van ons team. Zo creëren wij in teamverband het beste onderwijs voor
onze leerlingen en geven wij het goede voorbeeld.

Uniek
* Kleinschalig en persoonlijk,
Aandacht voor ieder individueel kind
* Een laagdrempelige, open en eerlijke cultuur
Waarbij wederzijds vertrouwen onze basis is.
* Een betrokken, ambitieus en enthousiast team
Samen werken aan kwalitatief goed onderwijs,
waarbij de opbrengsten al jaren boven het landelijk
gemiddelde liggen.
* Met KWINK leren hoe we met elkaar omgaan!
We helpen elkaar als het nodig is en pesten niet!
Zo voelen we ons allemaal veilig op school!
* Effectieve dagindeling met veel structuur
Rust, regelmaat en doorgaande leerlijnen!
* Heldere communicatie
Door app, nieuwsbrief, website,
informatieavonden, koffieochtenden,
ouderpresentaties en open lessen.
* Een prettig schoolgebouw,
met vrolijke kleuren, fijne speelhoeken en veel
buitenruimte.
* Engels vanaf groep 1
Gegeven door een vakleerkracht!
* Betrokken ouders
Met een actieve rol in de MR, OR en bij alle andere
activiteiten! Samen zorgen voor een onvergetelijke
basisschooltijd voor alle leerlingen.
* Voor-Tussen- en naschoolse opvang
* ICT-geletterd en creatief presenteren
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