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Voorwoord                                             

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, 
 
In deze gids vindt u naast de uitgangspunten en doelstellingen van de school ook mededelingen 
over de organisatie van de school.  
 
Deze gids is bedoeld voor ouders die leerlingen op De Springplank hebben én voor ouders die een 
school voor hun kind(eren) zoeken. 
 
De basisschool is een belangrijk deel van het leven van uw opgroeiende kind/kinderen. 
Ouders die binnenkort een basisschool kiezen staan voor een belangrijke keuze.  U gaat 
op zoek naar een geschikte school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen 
en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan 
de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid 
voor uw kind met de basisschool. Het bezoeken van een basisschool is een belangrijk 
onderdeel van het leven van kinderen. Niet alleen qua tijdsindeling; kinderen brengen een 
groot deel van de dag op de basisschool door; ook het welbevinden van kinderen is van 
invloed op de leerprestaties. Daarom vinden wij het belangrijk ons vak serieus te nemen en 
er alles aan te doen kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen 
hun capaciteiten haalbaar is. Dat onze kwaliteit goed is hebben we van de inspectie gehoord. 
Zij gaven onze school een GOED. Het hoogst haalbare. Dus als u voor De Springplank kiest, dan kiest u 
voor kwaliteit. 
 
In deze gids leest u wat wij op OBS De Springplank belangrijk vinden en waar we accenten leggen. 
Hoe we steeds vernieuwend bezig zijn en verbeterpunten aanpakken. We hopen dat u met 
belangstelling deze gids leest en een antwoord vindt op vragen die u over 
onze school heeft. Wellicht helpt deze gids ouders die een basisschool zoeken een bewuste 
keuze te maken. Verder hopen we dat de schoolgids ouders van ingeschreven leerlingen een 
indruk geeft over de continue ontwikkeling van onze school. 
 
Wilt u een kennismakingsgesprek of zijn er nog vragen die u ons wilt stellen. Neem 
dan contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren) of met de directeur van de school. 
De schooldeuren staan immers altijd voor u open! 
 
 
Namens het team van OBS De Springplank 
 
Judith Aardema, directeur     
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1. Welkom 

OBS De Springplank is 1 van de 16 scholen die vallen onder Stichting Openbaar Onderwijs     

West-Brabant (OBO).  

Bij OBO dragen betrokken en deskundige leerkrachten zorg voor een paar duizend leerlingen. 

Daarbij staat de volgende onderwijsvisie, op sterk openbaar onderwijs, centraal: 

Elk kind is een individu :                                                                                                                                                      
We onderkennen en respecteren ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur of 
geloofsovertuiging. De individualiteit van het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs.   

Een eigen plek:                              
We bieden kinderen maximale mogelijkheden om zich te ontplooien en een eigen plek te vinden in 
de multiculturele samenleving. Hiervoor bieden we een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze 
kunnen spelen en leren.                

Respect en waardering:                             
We bieden onze medewerkers en leerlingen ontplooiingskansen en een werkklimaat dat is gebaseerd 
op respect en waardering.          
  

Kennis en ervaring delen:                
We bieden een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt gerealiseerd door een sfeer van onderlinge 
betrokkenheid, waarin we kennis en ervaring met elkaar delen.                                            

Midden in de samenleving:             
Onze scholen staan, ongeacht de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving. We 
hebben oog voor de belangen van betrokken partijen en werken vanuit samenspraak met ouders, 
welzijns- en zorginstellingen.             

Open communicatie:                              
We waarborgen de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open 
communicatie dragen bij aan onderlinge samenwerking en solidariteit. 

OBS De Springplank is een openbare school in het dorp Fijnaart met ongeveer 110 leerlingen.           
De school ligt op de scheiding tussen de oude kern van het dorp en twee wijken. Een groot deel van 
onze leerlingen komt uit deze wijken. Maar ook leerlingen uit de omliggende dorpskernen bezoeken 
onze school. 

 

Het schoolgebouw is van begin jaren ’70. In 2004 is het verbouwd. Er zijn toen 2 lokalen bijgekomen 
en de entree is volledig vernieuwd. Het gebouw bestaat nu uit leslokalen, een speelzaal, een 
handvaardigheidslokaal, een hal, een grote gang, een keuken, een directiekamer, personeelskamer 
en een conciërgeruimte. Daarnaast zijn er nog enkele bergingen. 
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2. Een eerste kennismaking met OBS De Springplank 

OBS De Springplank is een kleine, krachtige openbare school en een afspiegeling van de 
gemeenschap zoals die rondom ons bestaat; een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders met 
elkaar samen leven, samen leren, samenwerken, samen spelen, vieren en emoties delen.  
Wij zien onze school als een springplank naar de toekomst waar we een fundamentele bijdrage 
leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en 
die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan.  
Wij betrekken u graag bij onze school en de plannen die we hebben. Graag laten wij zien waar we 
trots op zijn en hoe we de school verder willen ontwikkelen. Welkom op OBS De Springplank.   

 
Onze ideologie 
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 
leerlingen in staat steeds een mooier stukje wereld te creëren. We zijn allemaal anders, maar vinden 
elkaar in overeenkomsten. 
 
Onze visie 
Samen in beweging, 
In een vertrouwde en rijke leeromgeving, 
Voor de optimale ontwikkeling van ieder kind! 
 
Openbare school 
De kenmerken van deze openbaarheid worden op onze school nageleefd. Dat wil zeggen dat 
pluriformiteit, emancipatie, tolerantie en algemene toegankelijkheid bij ons hoog in het vaandel 
staan. Verder streven wij naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor de ander en 
respect voor het andere centraal staat. Daarnaast verwachten wij dat de leerkracht het openbare 
karakter van het onderwijs onderschrijft en uitdraagt. We zijn allemaal anders, maar vinden elkaar in 
overeenkomsten! 
 
Onze Missie 
Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen op te leiden tot sterke, creatieve individuen die 
open en vol (zelf)vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Respect voor andere opvattingen en 
gedachten, staan hierbij centraal. Het leert kinderen samen leven, samen spelen en samen leren.   
 
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.  
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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. 
 

 

           Team OBS De Springplank 

          ( v.l.n.r.)  Juf Monique, juf Marloes, meester Rob, juf Sanne, meester Kees 

           Juf Marlies, juf Nicky, juf Judith, juf Ingrid, juf Suzanne 

           Juf Amanda en juf Carlàn 
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3. Wie werken er op OBS De Springplank 
 

Het team 

 
OBS De Springplank is een lerende organisatie waar voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van 
de kwaliteit van ons onderwijs. Het team van leraren maakt daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten 
door van en met elkaar te leren en richt zich op de teamontwikkeling. De eind- en tussenopbrengsten 
van onze leerlingen worden structureel en systematisch geanalyseerd en geëvalueerd op leerling-, 
groeps- en schoolniveau. OBS De Springplank is een school met een open karakter waarbij leerling, 
ouders en het team van leraren samenwerken om een optimale ontwikkeling te realiseren bij onze 
leerlingen. De basis voor goed onderwijs is het bieden van een vriendelijk en veilig klimaat. We 
stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 

Op basisschool OBS De Springplank werken op dit moment personeelsleden, onderwijs- 
ondersteunend personeel (OOP) en een directeur. Op 1 augustus 2019 zitten er ca. 110 leerlingen op 
OBS De Springplank. We hebben enkele groepen en combinatiegroepen. De gemiddelde 
groepsgrootte bedraagt ca. 24 leerlingen. 

Naam  Functie Aanwezig op 

Juf Judith Directeur Ma-Di-Do-Vrij 

Juf Ingrid Leerkracht groep 1-2 Ma-Di-Wo-Do-Vrij 

Juf Marlies Leerkracht groep 1-2  Ma-Di-Wo-Do-Vrij 

Meester Kees Leerkracht groep 3 
 

Ma-Di-Wo-Do-Vrij 
Vrij-mi groep 5 

Juf Marloes 
 

Leerkracht groep  4-5 
Intern begeleider  
Lid managementteam 

Ma-Di-Wo-Do-Vrij 
Do-mi en Vrij-mi 
 

Juf Sanne Onderwijsondersteuner  
gr 3 en gr 4-5 

Ma-Di-Do 

Juf Carlàn  Leerkracht groep 6-7 Ma- Di- Wo- Do-Vrij 

Meester Rob Onderwijsondersteuner gr. 3-
6-7  
Begeleider Plusklassen 

Ma-Wo-Do-Vrij 
 

Juf Amanda Leerkracht groep 8 
Intern begeleider gr. 6-7-8 
Lid managementteam 

Ma-Wo-Do-Vrij 
Do hele dag – Wo (om de week) 
 

Juf Suzanne Leerkracht groep  8 Di en Wo ( wo om de week) 

Juf Nicky Vakleerkracht Engels Vrij 

Juf Monique Conciërge Ma-Di-Wo-Do-Vrij 

 
Juf Regina is al een aantal jaren werkzaam als invalster. Zij heeft de opleiding tot onderwijsassistente 
gedaan en zal komend jaar de PABO afronden. Daarom zal zij op maandag en dinsdag in groep 1-2 
zijn ( naast juf Marlies en juf Ingrid) en op woensdag en donderdag in groep 7  ( naast juf Amanda en 
juf Suzanne). 
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4. Wat leert mijn kind op OBS De Springplank? 
 
Op OBS De Springplank proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van 
kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische 
vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de 
basis voor elke andere ontwikkeling. 

4.1   Groep 1 en 2 

Jongste en oudste kleuters zitten op OBS De Springplank in dezelfde groepen. We hebben gemerkt 
dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen. We starten dit jaar met 2 groepen 1-2. Deze 
groepen zullen niet te groot zijn, zodat de leerkrachten veel individuele aandacht kunnen geven 
waardoor deze leerlingen uiteindelijk met een stevige basis door kunnen stromen naar groep 3. 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht 
voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters 
door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol en van de leerlingen wordt al meer 
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid gevraagd. De oudste kleuters bieden we allerlei 
speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  

 
Het onderwijs aan kleuters wordt niet in aparte vakken aangeboden, maar in activiteiten waarin alle 
verschillende aspecten van de ontwikkeling aan bod komen. De leerkracht observeert, stimuleert en 
corrigeert waar nodig.  

De volgende activiteiten komen daarbij aan de orde: 

• Sociaal-emotioneel leren  

• kringgesprekken,  

• kind-leer gesprekken 

• taalactiviteiten Nederlands en Engels 

• werken met ontwikkelingsmaterialen 

• muzikale vorming 

• bewegingsonderwijs (buiten, in de speelzaal en in de klas) 

• spelen in hoeken 

• werken aan de computer 
 

De methode die wij o.a. gebruiken bij het inrichten van ons onderwijs is Schatkist. Waarin Pompom 
en Loulou een hoofdrol spelen. Kinderen kunnen zich identificeren a.d.h.v. deze fantasiefiguren. 

Veel kinderen zitten twee à drie jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum 
en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen te 
signaleren. 

 

4.2            Groep 3 t/m 8 

Op OBS De Springplank werken we met combigroepen en met enkele groepen. Groep 3 en groep 8 
zijn dit jaar enkele groepen. Er zijn 2 combinatiegroepen 1-2 en de combigroepen 4-5 en 6-7 hebben 
meerdere dagdelen een vaste onderwijsondersteuner in de groep waardoor er de mogelijkheid is de 
groepen te splitsen en meerdere .  
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Het aanbieden van de leerstof, rekening houdende met de capaciteiten van de leerlingen, 
gebeurt door te werken met onderwijsplannen. Hierin brengen we de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in kaart. We omschrijven wat we doen en hoe we dat dan doen en dat evalueren we ook.  

 

De resultaten worden gemeten d.m.v. methodegebonden toetsen en op langere termijn aan de hand 
van CITO-toetsen en als eindtoets de IEP-toets. Alles wordt per kind geregistreerd in een 
leerlingvolgsysteem. Zowel de resultaten vanuit de methodegebonden toetsen als de resultaten 
vanuit de CITO-toetsen worden gebruikt om het juiste leerstofaanbod voor onze leerlingen samen te 
stellen. Daarnaast registreren we 2 keer per jaar het sociaal-emotioneel functioneren en 
welbevinden van onze leerlingen d.m.v. de methode ZIEN. Aan de hand van de resultaten kan het 
onderwijsaanbod per periode worden bijgesteld, waardoor het voortdurend aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van de leerling. 

In elke groep wordt rekening gehouden met het niveau van een kind. Er wordt gedifferentieerd 
gewerkt. Kinderen die een vaardigheid al beheersen krijgen ander werk dan de leerlinge die dat nog 
niet kunnen. De kinderen werken geleidelijk toe naar een systeem waarbij de opdrachten zijn 
weergegeven in de vorm van een weektaak. In groep 7/8 worden hogere eisen gesteld aan de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen voor de weektaak, om zo goed voorbereid de stap naar het 
voortgezet onderwijs te kunnen maken. 

Omdat een kind het meest groeit als het lekker in zijn vel zit wordt er op OBS De Springplank veel 
aandacht gegeven aan de intermenselijke kant van ieder kind. Door te werken aan sociaal 
emotioneel leren, kind-leergesprekken te voeren en door de laagdrempeligheid van de school 
richting ouders hopen we dit bij ieder kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Elk jaar nemen we 
peilingen af bij de ouders en de kinderen rondom de veiligheid -en/of de tevredenheid. 

Als ouder heeft u altijd het recht de gegevens van uw kind in te zien. Maak daarvoor een afspraak 
met de leerkracht van uw kind. 

 

4.3 De vakken beter bekeken 

 

Rekenen en wiskunde: 

OBS De Springplank gebruikt de methode Rekenrijk. In de rekenles leren we de 
kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier 
waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen, maar ze moeten het 
proces wel kunnen benoemen. Alle aspecten van rekenen komen hierin aan de orde, 
zoals getalbegrip, basisvaardigheden als optellen en aftrekken, hoofdrekenen en 
cijferen, verhoudingen, breuken, kommagetallen, procenten en het metriek stelsel. 
Een methode is een middel, maar de doelen zijn leidend. Zo kunnen we rekening 
houden met individuele leerlingen.  
 
 
 

Nederlandse taal: 

OBS De Springplank werken we met de nieuwste methode van Taalactief. 
Taalactief staat voor kwaliteit en resultaat en onderschrijft de vakken taal, 
spelling en woordenschat. 

De leerdoelen staan in het leerling-materiaal, zodat de kinderen weten wat 
ze leren. Differentiëren gebeurt op 3 niveaus per les. Taalactief besteedt 
veel aandacht aan woordenschat. En uiteraard voldoet de methode aan het 
referentiekader voor taal en ondersteunt Taalactief opbrengstgericht 
werken.  
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Lezen: 

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er 
wordt gewerkt met de nieuwe versie van Veilig leren lezen. In groep 3 
is het leren lezen erg belangrijk. 
Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken wij de methode Flits.  
Voor het onderdeel begrijpend lezen wordt Nieuwsbegrip 
aangeboden.  
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend- 
en studerend lezen te liggen.  
Op OBS De Springplank leren de kinderen niet alleen technisch en 
begrijpend lezen, maar we proberen ze ook liefde voor boeken bij te 
brengen. We lezen op school veel voor en er is een schoolbibliotheek 
waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen.  

 

Schrijven: 

Kinderen leren op OBS De Springplank in de groepen 3 t/m 8 schrijven met de methode 
Pennenstreken. Een voorbeeld van de letterkaart hangt in groep 3. Schrijfonderwijs draagt er toe bij 
dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar 
te communiceren. Het is niet nodig, dat de kinderen potloden, kleurpotloden, pennen enz. mee naar 
school nemen. Deze worden door de school verstrekt. Op school schrijven we met een vulpen. De 
eerste vulpen krijgen de kinderen van school, de volgende moeten ze zelf kopen. Het is ook mogelijk 
een goede andere pen op school te kopen. De kosten hiervoor zijn € 5,-. Het is prettig als de kinderen 
een etui hebben, waarin het één en ander kan worden opgeborgen. 
 
Wereldoriëntatie en techniek: 

In de onderbouw gebruiken we hiervoor veel eigen materiaal en materiaal uit de methode schatkist. 
Vanaf groep 4 werken we met TOPondernemers. Een methode met een individuele digitale 
leeromgeving. 

Wij pretenderen met de werkwijze van TOPondernemers een 
onderwijsaanbod voor het totale kind met al zijn kwaliteiten 
(ontwikkeling van vaardigheden voor de 21e eeuw). We laten onze 
leerlingen op veel verschillende manieren werken aan geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en 
zichzelf via thematisch onderwijs en verleggen hun grenzen door zich op 
verschillende manieren te presenteren. Alleen of in groepjes werken 
kinderen thematisch aan opdrachten (bijvoorbeeld: een krant maken, 
koken) met een presentatie als afsluiting. De opdrachten zijn uitdagend, 
meerdere intelligenties van kinderen worden aangesproken en de 
competenties worden beoordeeld. Ook andere educatieve 
schooltelevisie-uitzendingen worden aangeboden als dit het 
onderwijsaanbod verrijkt. Dit brede aanbod voldoet aan de kerndoelen.  
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Verkeer:  

Verkeer wordt aangeboden via ‘Wijzer in het verkeer’. In groep 7/8 doen de kinderen mee aan het 

theoretisch en praktisch verkeersexamen.  

OBS De Springplank is een BVL-school (Brabants Verkeers Veiligheidslabel). In het kader daarvan 

worden er jaarlijks activiteiten uitgevoerd ter bevordering van het veilig deelnemen aan het verkeer. 

Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid 

op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken 

die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op 

verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met 

praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar 

school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie.  

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. 
 

 

Engels op OBS De Springplank  

Meer beter en vroeger Engels 
OBS De Springplank is een EarlyBird-school. Early Bird is de methodiek voor 
‘meer, beter en vroeger Engels’, waarbij alle leerlingen van de school 
spelenderwijs Engels leren. Op deze manier bereidt OBS De Springplank de 
kinderen voor op de toekomst. Early Bird grijpt de voordelen van een vroege 
start aan en begint al in groep 1 met de lessen Engels. Hoe jonger de leerling, hoe makkelijker hij de 
beginselen van een vreemde taal leert! 
 

Naast de traditionele lessen Engels door de English teacher (miss Nicky), geven de 
groepsleerkrachten op OBS De Springplank ook nog een Engelse les per week.  Alle leerkrachten 
hebben hiervoor een scholing gehad. Zo leren de kinderen bijna ongemerkt een nieuwe taal. Hun 
woordenschat groeit in het Engels, maar ook in het Nederlands! 

De methodes die aangeboden worden voor Engels zijn: iPockets in groep 1 t/m 4 en BackPack in 
groep 5 t/m 8. Verder krijgen de groepen 5 t/m 8 Engelse kaarten aangeboden bij de methode 
TOPondernemers 2.0. Verder zijn we  

Na acht jaar hebben de kinderen kennisgemaakt met alle gebieden van de Engelse taal en gaan zij 
goed voorbereid naar de middelbare school! Het uitstroomniveau toetsen wij d.m.v. de Engelse 
eindtoets. De visitatie van het Early Bird instituut heeft de school met vlag en wimpel doorstaan en 
tot 2020 zijn VVTO-school.  

 

Expressie 

Voor alle expressieactiviteiten gebruiken wij de methode ‘Moet je doen!’ Deze methode omvat 
muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Ook in TOPondernemers worden deze vakken 
geïntegreerd aangeboden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Mijn%20Documenten/Scholen%20ICT-Okay/obs%20De%20Springplank/schoolgids/www.voedingscentrum.nl
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Omgaan met digitale middelen 
In alle groepen zijn computers/laptops aanwezig, deze zijn aangesloten op een netwerk. Vanaf groep 
1 wordt er met de computers gewerkt. Naast de programma’s die gebruikt worden, zijn er 
programma’s die verplicht in het lesprogramma zijn opgenomen. De taal- en rekenmethodes kunnen 
niet zonder ICT-ondersteuning gegeven worden en TOPondernemers is volledig webbased. Verder 
hebben de leerlingen van groep 5-8 een google suite account waar ze alle bestanden op bewaren en 
ook samen aan opdrachten werken. Op alle werkstations kan gebruik gemaakt van het internet. In de 
groepen 6-7 en 8 wordt gewerkt met Snappet. Een ondersteunend programma voor rekenen, taal en 
begrijpend lezen op de laptops. Kinderen krijgen meer oefenstof aangereikt op het eigen niveau. Wel 
waken we ervoor dat ook uitwerking op papier niet verdwijnt.  

 

Bewegingsonderwijs  
De school maakt gebruik van de sportzaal in het activiteitencentrum De Parel. Groep 3 t/m 8 
gymmen op dinsdagochtend. Groep 3 en 4-5 gaan met de bus van de gemeente Moerdijk naar De 
Parel toe groep 7 en 6/8 gaan met de fiets.  
Gezien de afstand en de tijd die het kost om naar De Parel te gaan hebben we ervoor gekozen 1 keer 
per week een lange gymles te geven. Groep 1/2 werken vanuit het Nijntje beweegdiploma. Hier leest 
u verder in de schoolgids meer over. 

 

Actief burgerschap en integratie:  

Visie op burgerschap en sociale integratie 

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van 
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.  
Bij sociale integratie gaat het erom dat je deel kunt nemen aan de samenleving. Dit willen we 
bereiken door middel van sociale participatie, kennis over en betrokkenheid bij de uitingen van de 
Nederlandse cultuur. Daarbij staan socialisatie en het je kunnen aanpassen aan de normen en 
waarden van een groep centraal. Wij willen leerlingen brede kennis over en 
verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. 
De school wordt gezien als een kleine maatschappij, waarbij leerlingen in de klas kunnen oefenen in 
de omgang met elkaar en kunnen functioneren binnen een groep. Vanuit onze identiteit vinden wij 
het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect 
hebben voor elkaar, maar ook naar anderen omzien en daarnaast hun eigen identiteit ontwikkelen  
In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken. 

 
Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn 
om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de maatschappij. Leerlingen maken 
kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzaamheid, conflicthantering, 
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 
Deze kennis leren ze niet uit een boekje, maar door oefening. 
Burgerschapsvorming vindt plaats op drie domeinen: 

- Democratie 
- Participatie 
- Identiteit 

 
Dit vraagt een aantal competenties van de leerlingen.  
Om de invulling van het onderwijs voor sociale integratie en burgerschap vorm te geven worden de 
kerndoelen als leidraad gebruikt. 
Via de Methodes KWINK, Heppie Leven en het Jeugdjournaal wordt dit structureel aangeboden, maar 
het zit ook geïntegreerd in onze dagelijkse manier van omgaan met elkaar, in onze schoolregels en 
onze waarden en normen waarbij de leerkrachten het voorbeeld zijn. Ook in onze andere 
lesmethoden is burgerschap geïntegreerd.  
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Sociale vaardigheden 

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ van kracht. Die wet verplicht 
scholen een veilige leeromgeving te waarborgen. Als team van OBS De Springplank doen wij er alles 
aan om voor ieder kind een veilige school te zijn.  

Daarvoor is een leuke en prettige groep de basis! Onze aanpak met 
o.a. de ‘gouden regels’ bieden daarbij voor ieder houvast. Verder 
gebruiken we een online methode voor sociaal-emotioneel leren, 
KWINK. We vinden het belangrijk dat we actief aan de sociaal-
emotionele vaardigheden van kinderen werken. Als misschien wel 
de belangrijkste les van hun leven! 

Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit dat kinderen die op 
scholen zitten die bewust en planmatig aan sociaal-emotioneel 
leren werken met méér plezier naar school gaan. En dat is goed, 
want dan ervaren kinderen kennelijk een veilige leer- en 
leefomgeving. In een sterke, veilige groep komt verstorend gedrag, 
waaronder pesten, niet of nauwelijks meer voor. Op die manier 
kunnen kinderen volledig tot hun recht komen. Dan presteren ze 
natuurlijk ook beter. Dáár gaan we voor als team. Hopelijk ook met 
u! Want als school en thuis goed samenwerken, plukt uw kind daar direct de vruchten van. Wilt u 
extra tips voor thuis hebben? Bekijk dan eens het Kwinkmagazine op 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. Verder werken we met HEPPIE LEVEN. Hierin staan 
dagelijkse thema´s over bijv. bewegen en voeding waar interactief mee aan de slag wordt gegaan. 

 

Vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, je gevoelens uiten, beslissingen nemen en weten hoe je 
je moet gedragen in bepaalde situaties zijn zaken die je kunt leren.  

Door onze leerlingen te leren proactief te zijn: wat kan ik zelf aan deze situatie of in deze situatie 
doen, zichzelf vragen te stellen, daaropvolgend keuzes te maken, naar een doel te werken en leren 
prioriteiten te stellen: belangrijke zaken eerst! We leren onze leerlingen terug te kijken op hun eigen 
leerproces, gedrag en resultaten. Hier hoort samenwerken en leren van elkaar en van de groep ook 
bij. We leren onze leerlingen elkaar te respecteren door met elkaar in gesprek te gaan over 
overeenkomsten en verschillen en op hun eigen manier om te gaan met zelfstandigheid en hun eigen 
leerstijl. Dit wordt ook gekoppeld aan burgerschap, gebeurtenissen in de schoolomgeving en aan de 
maatschappij.  

 

SOVA- training 

Voor kinderen of groepen die meer nodig hebben op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling 
wordt door het CJG op OBS De Springplank SOVA-training gegeven. Net als KWINK heeft deze training 
het doel dat je sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf op te komen, je bouwt aan je 
zelfvertrouwen en je leert omgaan met emoties. Zo leer je beter omgaan met lastige situaties en 
betere keuzes te maken.  Ook biedt het CJG aan groep 6 het kinderrechtenspel aan. Daarin leren 
leerlingen bij wie ze terecht gaat als het niet zo lekker gaat. 

 

Anti-pestcoördinator 
Juf Amanda heeft de opleiding tot anti-pestcoördinator gevolgd en handelt daarnaar als er zich 
pestincidenten voordoen op school. Heeft u klachten omtrent pesten dan kunt u ook bij juf Amanda 
de terecht. Zij zal samen met u en uw kind naar oplossingen zoeken. Alle partijen nemen hierin hun 
verantwoordelijkheid dat werkt het meest effectief. 
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OBS De Springplank: een fijne school 
Plezier in en vertrouwen op eigen kennen en kunnen is de hoofdregel van ons pedagogisch 
klimaat. We stimuleren en motiveren onze leerlingen op een positieve manier en dragen dit ook 
uit naar ouders en alle anderen die met onze leerlingen te maken hebben. Samen is hierbij het 
kernwoord. 
 
5.1 Onze uitgangspunten 
 
Onze Merkbeloften 
* Wij zijn allemaal anders, maar vinden elkaar in de overeenkomsten 
* Wij zorgen voor een vertrouwde/ veilige omgeving voor onze leerlingen en hun ouders.                                                          
Iedereen voelt zich thuis op OBS De Springplank. 
* Wij zijn er als er vragen of problemen zijn. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. 
* Wij leren kinderen hun kwaliteiten te ontdekken en in te zetten waar het kan. 
* Wij zijn de Springplank naar de toekomst. Vanuit OBS De Springplank ga je als zelfstandig individu 
vol zelfvertrouwen naar het Voortgezet Onderwijs op het niveau dat het beste bij je past. 
* Wij zorgen dat je terug kan kijken op een fantastische tijd op de basisschool! 
 
 
Onze unieke kracht 
Het team van OBS De Springplank ziet het als vanzelfsprekend dat: 
* ieder kind zich fijn voelt op school. 
* een duidelijke doorgaande lijn is van groep 1-8. 
* er structuur geboden wordt. 
* ouders en kinderen komen met vragen. 
* er samengewerkt wordt door alle betrokken partijen bij een kind. 
* van elk kind de kwaliteiten benoemd kunnen worden. 
* elk kind uitstroomt naar een vervolgschool op het niveau dat past bij het kind. 
 
Onze Kernwaarden 
De kernwaarden van OBS De Springplank zijn: 
 
Vertrouwd 
Vertrouwen en veiligheid zijn de basisvoorwaarden van waaruit wij handelen.  
Vertrouwen moet van jongs af aan ontwikkeld worden. Ouders en school hebben hierin een 
gezamenlijke opdracht. Dit zelfvertrouwen wordt ontwikkeld door te kunnen oefenen, door fouten te 
mogen maken, vertrouwen te krijgen dat “je het wel kunt”. Het mogen dragen van 
verantwoordelijkheden, ook over het eigen leerproces, is een belangrijk onderdeel. Structuur speelt 
hierin in ons onderwijs ook een belangrijke rol. 
 
Toegankelijk 
Het schoolgebouw is open en overzichtelijk.  De gangen zijn breed en door de vrolijke kleuren voel je 
je welkom. De drempel is laag. Er wordt tijd gemaakt voor een informeel plaatje, maar ook voor 
serieuze gesprekken staan leerkrachten en directie klaar voor ouders en voor leerlingen. Verder is de 
school klein en kent iedereen elkaar. Door de toegankelijkheid voelt iedereen zich snel thuis. 
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Grensverleggend 
OBS De Springplank haalt al jaren resultaten boven het landelijk gemiddelde. Toch blijven we 
steeds onze grenzen en die van de kinderen verleggen. Wat kan nog beter en hoe kunnen we dat 
realiseren.  
Grensverleggend betekent ook dat we al vanaf groep 1 starten met Engels gegeven door een 
vakleerkracht. We zijn een landelijk erkende Early Bird school. 
Met Wereldoriëntatie werken we vanuit een onderzoekende houding en leren we kinderen 
verbanden te leggen. Digitaal verkennen we de wereld en verwerken dit op verschillende creatieve 
manieren die we aan elkaar presenteren.  
 
Dynamisch 
Bewegen neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Vertrouwen begint bij vertrouwen in 
je eigen lijf. Daar wordt dan ook expliciet aandacht aan gegeven. We monitoren de motorische 
ontwikkeling van onze leerlingen en pakken motorische achterstanden aan. Ook worden cognitieve 
achterstanden in de onderbouw standaard mede behandeld in combinatie met de motoriek. Dit 
heeft een groot voordeel op de verdere cognitieve ontwikkeling van onder andere lezen, rekenen, 
taal en schrijven. Verder is de school blijvend in beweging en staan we open voor innovaties. Op OBS 
De Springplank blijven we ontwikkelen. 
 

In alles wat wij doen, zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei van kinderen en van elkaar. 
Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn op ons eigen 
handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de voortgang en de resultaten in 
de gaten. 

 
Onze Ambities: 
Wij willen dat onze leerlingen als zelfstandige individuen vol vertrouwen de stap naar het voorgezet 
onderwijs maken. Dat ouders en leerlingen naar buiten toe hetzelfde uitstralen : “Op OBS De 
Springplank kun je vertrouwen!” Een fijne basisschooltijd op een school met een openbaar karakter 
en een goed niveau en met oog voor wat het kind nodig heeft, dat maakt OBS De Springplank uniek! 
Door onze unieke krachten en onze kernwaarden meer uit te dragen buiten de school hopen we de 
interesse van (nieuwe) ouders op onze school gericht te houden en ons marktaandeel te vergroten. 
OBS De Springplank heeft een prominente plek in het dorp. We doen ertoe! 
  
Daarnaast worden onze leerlingen voorbereid op het digitale tijdperk waarin we nu leven en waarin 
zij in de toekomst zullen gaan werken. 
Het team van OBS  De Springplank richt zich de komende jaren op het ‘leren in 21e eeuw’ waar 
didactische vernieuwingen een rol gaan spelen. We leren kinderen ordenen, plannen, organiseren en 
we gaan met ze in gesprek over hun individuele onderwijsbehoeften.  
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5.2       

Vieringen, excursies en andere activiteiten op OBS De Springplank 

Jaarlijks zijn er op OBS De Springplank allerlei vieringen en activiteiten die bedoeld zijn om de goede 
sfeer op school te bevorderen, om er wat van op te steken en om het schoolleven wat kleurrijker te 
maken. Veelal zijn deze activiteiten gekoppeld aan een feestdag. 

Bijzondere activiteiten: 

Tijdens het schooljaar vinden de volgende activiteiten plaats. 

• Kinderboekenweek en andere activiteiten vanuit de bibliotheek van nu 

• Kinderpostzegels voor groep 7/8 

• Sinterklaas 

• Kerstmis 

• Carnaval 

• Pasen 

• Meet and greet ochtenden  

• Schoolreis of Springplankfeest (afgewisseld, om het jaar) 

• Schoolkamp 

• Koningsspelen 

• Culturele of kunstzinnige activiteiten worden per schooljaar gekoppeld aan wereldoriëntatie. 
Dit kan o.a. een museumbezoek zijn of een voorstelling. Er wordt aandacht besteed aan 
cultureel erfgoed, soms door een excursie of door iemand uit te nodigen in de groep. 

• Groep 8 doet jaarlijks mee aan de Landelijke Voorleescompetitie. 

• Schoolfoto 

• KWINKdag 

• Open Engelse lessen 

• Oud papier: maandelijks ophalen met elke keer 2 vrijwilligers vanuit de ouders/verzorgers. 

• Ouderbetrokkenheidsochtenden 
 

De Ouderraad betaalt alle activiteiten uit de pot vrijwillige ouderbijdrage, aangevuld met de 
inkomsten uit het ophalen van oud-papier.  

5.3 Schoolreis / Springplankfeest en schoolkamp ( groep 8) 

Alle groepen gaan één keer per twee jaar op schoolreis. Het andere jaar organiseren we een 
Springplankfeest waar workshops en cultuur een belangrijke rol spelen. Dit jaar gaan we op 
schoolreis! Schoolreis of Springplankfeest vindt plaats aan het eind van het schooljaar. 

De bijdrage voor deze activiteiten zijn geïntegreerd in onze “vrijwillige ouderbijdrage”. 

Groep 8 gaat in mei of juni op schoolkamp. Hiermee sluiten zij 8 jaar basisschool op een gezellige, 
maar ook educatieve manier af. Een activiteit waar de leerlingen een jaar lang naar uitkijken! Hier 
worden nog wel extra kosten voor in rekening gebracht. 

5.4  Brede school activiteiten 

Ook dit schooljaar zullen in het kader van de Brede School Fijnaart naschoolse activiteiten 
gerealiseerd worden op de 3 Fijnaartse scholen samen met de kinderopvangorganisaties. De 
gemeente Moerdijk zorgt voor een aanbod aan activiteiten die ze gezamenlijk op een website 
onderbrengen. De leerlingen krijgen een boekje mee waaruit ze naar hartenlust kunnen kiezen. De 
keuzes kunnen via reserveringen op de website definitief gemaakt worden. 
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6. Onderwijs op maat op OBS De Springplank  
 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en 
zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite 
heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra 
uitdagende opdrachten. 

 

Kinderen op OBS De Springplank worden gevolgd door middel van een Leerling Volg Systeem (LVS). 
Dit houdt in dat alle kinderen op vaste tijden in het schooljaar getoetst worden op leervorderingen. 
Dit is overigens een wettelijke verplichting.  Op OBS De Springplank gebruiken we de toetsen van de 
Cito-groep. Ook hebben wij op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling een aantal 
toetsinstrumenten.   

 

6.1  Zorg en zorgverbreding 
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo van de 
groep te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een 
leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hierin zijn alle leerkrachten 
geschoold. De zorg voor de leerlingen is geregeld op groepsniveau, schoolniveau en op het niveau 
van het Samenwerkingsverband. Heeft u leerling extra zorg nodig dan zal de leerkracht of de intern 
begeleider contact met u opnemen.  

Om de hulp te coördineren en te structureren zijn op OBS  De Springplank juf Amanda en juf Marloes  
als intern begeleider werkzaam.  

- Zij nemen aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in 
bepaalde problematiek geven. 

- Zij adviseren leerkrachten over extra hulpmateriaal en coachen waar nodig 

- Zij hebben contacten met externe hulpverleners om nog beter hulp te kunnen bieden 
aan uw kind. 

Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. Die maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling 
van het kind in de groep. Daarna kunt u zo nodig  de intern begeleider(s) hierover aanspreken. 
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6.2  Passend onderwijs 
 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet voorziet erin dat het 
onderwijs zo goed mogelijk past bij de onderwijsbehoeften van een leerling. De wet regelt verder de 
manier waarop er extra ondersteuning geboden kan worden. Niet de ouders, maar de scholen 
moeten nu zoeken naar een passende oplossing. Als ouders hun kind (schriftelijk) 
aanmelden bij de school van hun keuze, kunnen ze aangeven of ze verwachten dat 
hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school waar de leerling wordt 
aangemeld heeft de zorgplicht en heeft de taak om het kind een passende 
onderwijsplek te bieden.  

Schoolbesturen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin o.a. 
afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de 
regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het 
speciaal (basis-)onderwijs. OBS De Springplank valt onder samenwerkingsverband 
3002.  

 

Alle OBO-scholen beschikken over een eigen schoolondersteuningsprofiel, waardoor bij 
samenwerkingsverband(en) bekend is wat onze scholen kunnen. Dat is ook bekend van de andere 
scholen, zodat regie gevoerd kan worden op de plaatsing van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. 

 

6.3 Zorgteam 
OBO heeft  een orthopedagoog in dienst. Dit is mevr. Buster. 
Wanneer uw kind besproken wordt met de orthopedagoog wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Naast de orthopedagoog is ons zorgteam samengesteld uit de directeur, de IB-er en een 
Jeugdgezondheidsverpleegkundige en jeugdprofessional vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Een aantal keer per jaar heeft dit team structureel overleg. Het doel van dit overleg is om problemen 
rondom leerlingen snel op te kunnen lossen en de juiste begeleiding te kunnen realiseren door met 
elkaar samen te werken. 
 
Daarnaast hebben we een fysiotherapeut op school waardoor achterstanden in de motoriek ook op 
school kunnen worden aangepakt.  

6.4 Anderstalige leerlingen 

Op onze school zitten momenteel een aantal anderstalige kinderen. Deze leerlingen krijgen op onze 
school extra taal-ondersteuning naast het gewone taalprogramma van de groep. Meestal gebeurt dit 
in de vorm van hulp in- of buiten de klas door een onderwijsassistent.  

6.5  Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen                                     
Als vanuit observaties en toetsen blijkt dat een kind meer- of (hoog)begaafd is, wordt zijn leerstof hier op 
aangepast. Naast verrijkings- en verdiepingsstof voor rekenen, taal en lezen krijgt de leerling wekelijks les 
uit de methode “Op ontdekkingsreis”. Hierbij wordt ingegaan op de meervoudige intelligentie en krijgen ze 
les in het hoger orde denken en kijken naar zichzelf.  Voor deze leerlingen hebben wij plusklassen ingericht 
op school. Een plusklas voor gr. 1-2. Een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. Daar wordt  
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  6.6  Een jaar overdoen, aangepaste programma’s en verwijzen 

Af en toe komen we tot de conclusie dat het beter is dat een leerling een jaartje overdoet. Soms 
nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een leerling een jaar over te laten doen. Dit 
gebeurt. Vooral als een kind op alle punten - ook lichamelijk en emotioneel - achterblijft bij de 
meeste klasgenootjes.  

Veel vaker komt het voor dat we in overleg met ouders de afspraak maken dat een kind voor een 
bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat gebied niet het 
eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast programma zo op dat er voldoende 
aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Mocht ook dit niet afdoende werken kan verwezen worden 
naar een school voor speciaal onderwijs. Dit gaat echter niet zomaar. Daar gaat een heel traject aan 
vooraf waar ouders nauw bij betrokken worden. 

6.7  Instroom in groep 1  

In groep 1 stromen het gehele jaar leerlingen in tot enkele weken voor de zomervakantie. Leerlingen 
die in september t/m december instromen in groep 1 noemen we de  zogenaamde ‘herfstkinderen’. 
Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd om zodoende aan het eind van het 2e schooljaar te 
bekijken of de ontwikkeling van de kinderen zo ver is dat zij naar groep 3 kunnen doorstromen. Blijft 
zo’n herfst-leerling in groep 2 dan spreken we van verlengde leertijd. 
Bij kinderen die direct na de zomervakantie in groep 1 komen en die na 2 volledige jaren onderwijs 
nog niet kunnen doorstromen naar groep 3, spreken we van een doublure of zittenblijven. Dit 
onderscheid maken we omdat we in geval van een doublure ons ervan bewust moeten zijn dat in de 
verdere schoolloopbaan hoogstwaarschijnlijk geen doublure meer kan plaatsvinden. Mochten we 
dan alsnog constateren dat de leerling het in ons reguliere onderwijs niet redt, dan zal een andere 
vorm van onderwijs geadviseerd worden. Dit alles in overleg met ouders en eventuele deskundigen. 
De leeftijdsgrens van 1 oktober is sinds 1985 afgeschaft. Alle kleuters die geboren zijn vóór januari 
gaan in principe door naar groep 2 of 3, tenzij het voor hun ontwikkeling beter is dat ze extra tijd 
krijgen om zich te ontwikkelen. De kleuters worden allemaal afzonderlijk beoordeeld en in overleg 
met de ouders besproken. De school streeft naar overeenstemming met de ouders, maar neemt de 
uiteindelijke beslissing. 

6.8 Dyslexieprotocol 

Onze school werkt met een dyslexieprotocol vanaf de kleutergroepen. Hiermee wordt getracht 
dyslexie vroegtijdig te signaleren. Eventuele uitvallers zijn aan het begin van groep 3 al bekend en de 
leerkracht kan hierdoor extra aandacht aan deze kinderen geven. Leerlingen die achterblijven krijgen 
extra aandacht en begeleiding op het gebied van technisch lezen. In de onderbouw doen we dat met 
het programma BOUW en als kinderen een dyslexieverklaring hebben dan volgt in de bovenbouw 
KURZWEIL. Zo’n verklaring krijg je enkel na intensief onderzoek door een externe instantie; vaak een 
logopedist. 

Voor advies en onderzoek op het gebied van dyslexie en dyscalculie werken wij onder andere samen 
met Praktijk Schoone. Dit is een praktijk voor logopedie, psychologie en orthopedagogiek. Zij hebben 
een nevenvestiging in Klundert. Voor meer informatie kunt u terecht op www.praktijkschoone.nl. 

Kurzweil 

Kurzweil wordt door alle scholen van stichting OBO gebruikt wordt.  
Kurzweil 3000 is een softwarepakket voor scannen, technisch en begrijpend lezen, spellen, 
strategisch schrijven, leren en studeren.  
Kurzweil 3000 leest alle digitale teksten voor, welk bestandstype ook wordt gebruikt. Pdf, Word, 
internet en overige bestanden vormen geen enkel probleem. Het Scan- en Leerstation zet 
geautomatiseerd tekst van papier om in een digitale tekst. 
Lees voor meer informatie verder op: www.dyslexieweb.nl of neem contact op met de Intern 
Begeleider. 

http://www.bvlbrabant.nl/
http://www.dyslexieweb.nl/
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7.  Zorg voor kwaliteit 

 
Binnen OBS De Springplank streven we naar sterk en kwalitatief goed onderwijs. Een van onze 
kerntaken is om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst en ze voldoende 
vaardigheden mee te geven om goed te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij. 
 
Afgelopen jaar heeft de school een “GOED” gekregen van de inspectie. De inspectie spreekt vol lof 
over de aanpak van kwaliteit op De Springplank. Daar zijn we trots op! 
 
Binnen OBO is een van de stelregels: “De leerkracht doet er toe”.  
Ofwel de leerkracht heeft veel invloed op het leren van kinderen en hun ontwikkeling. 
 
Belangrijk is om binnen een school afspraken te maken op verschillende gebieden zodat een 
doorgaande lijn zichtbaar en herkenbaar is.  
Door het opstellen van kwaliteitskaarten streven we ernaar om deze doorgaande lijn zichtbaar te 
laten worden voor onze leerlingen.  Deze kwaliteitskaarten zijn geschreven op het handelen van de 
leerkracht. Welke handelingen en vaardigheden zijn er zichtbaar in de verschillende lessen. Maar ook 
welke afspraken zijn er met betrekking tot zorg, administratie en rijke leeromgeving.  
 
Onder de naam “Zorg voor kwaliteit” beschrijven wij hoe de inzet 
van deze kwaliteitskaarten zichtbaar wordt in de klassen, op welke 
manier dit gecheckt wordt en hoe er een eventuele bijstelling van 
de kaart tot stand komt.  
 
 
 
 

7.1  Kwaliteitsverbetering door doelgericht onderwijs 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Deze methoden voldoen aan de 
kerndoelen. Dat is wettelijk verplicht. De methode is een middel en geen doel op zich. Onze 
leerkrachten kijken naar de doelen die ze in een periode willen behalen. In groep 1-2 heet dat een 
beredeneerd aanbod. De doelen die we willen bereiken worden visueel gemaakt in de klas en 
leerlingen worden daardoor mede-eigenaar van hun leerproces. Samen volgen de leerkrachten de 
doelen en reflecteren steeds of deze behaald zijn of wat er nog nodig is om deze te behalen! Tijdens 
het zelfstandig werken kan de leerkracht kiezen voor extra oefenstof in de diepte of de breedte of 
juist voor herhaling. Bij het uitleggen van de doelen zetten we effectieve directe instructie in.  

7.2  Kwaliteitsverbetering dankzij professioneel personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen 
heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt 
worden. 

De leerkrachten van OBS  De Springplank werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan 
samenwerking en overleg. Directie en leerkrachten kijken regelmatig bij elkaar in de klas. Dat doen 
we heel gericht met kijkwijzers en we filmen onze lessen om van elkaar te leren. We reflecteren 
veelvuldig op ons eigen handelen en het handelen van collega’s om zo een optimale ontwikkeling van 
uw kind te realiseren. 
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Tijdens studiedagen werken we aan doelen uit ons school- jaarplan die bijdragen aan de 
kwaliteitsontwikkeling van de school. Het managementteam van de school bereidt deze studiedagen 
voor. Verder is er nog de mogelijkheid voor individuele scholing van leerkrachten. Deze scholingen 
sluiten aan bij de doelen van ons schoolplan. 

De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we 
op de voet. Een groot deel van het team volgt een masteropleiding. Deze is op maat geschreven om 
zoveel mogelijk rendement uit dit traject te halen. 

7.3 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het zo 
nauwkeurig mogelijk volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Van iedere leerling wordt na 
aanmelding een leerlingvolgsysteem aangemaakt. Daarin worden relevante toetsgegevens bewaard.  

In de onderwijsplannen sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen waaronder de 
toets gegevens omgezet worden naar doelen en vaardigheden. Wat beheerst een leerling al en 
waarin moet nog extra geïnvesteerd worden en hoe pakken we dat aan. 

In het rapport vermelden we ook de planning én de uitslagen van de diverse Cito-toetsen. Daardoor 
is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten elders in ons land. 

Daarnaast worden methode gebonden toetsen afgenomen.  

 

Leerlingdossier 

Er worden op onze school dossiers gevormd van de leerlingen. Tegenwoordig wordt er zoveel 
mogelijk naar gewerkt om deze dossiers te digitaliseren in ons administratiesysteem Parnassys. Het 
spreekt voor zich dat de gegevens uit deze dossiers vertrouwelijk behandeld worden en dat zij 
uitsluitend toegankelijk zijn voor de leerkrachten. Uiteraard is het voor ouders van leerlingen 
mogelijk om het dossier van hun kind in te zien.  

Wanneer een leerling onze school verlaat zullen wij door middel van een onderwijskundig rapport de 
ontvangende school informeren over de schoolverlater. Dit rapport bevat gegevens over de 
gebruikte methodes, inclusief een aanduiding van het niveau. Bovendien worden relevante gegevens 
vermeld over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en eventuele speciale hulp die de 
leerling op OBS De Springplank heeft gekregen.  

7.4  Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan en jaarplan 

In het schoolplan beschrijft de school welke beleidsvoornemens er voor de komende 4 jaar op het 
programma staan. In het jaarplan staan de beleidsvoornemens van dit schooljaar.  De MR heeft 
inzicht in het school- en jaarplan en tekent dit ook voor gezien. 
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8.        Uitstroom naar het voortgezet onderwijs   
 

Welk niveau van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de 
kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met 
onderwijs op maat proberen we op OBS De Springplank het maximale uit ieder kind te halen en er 
zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt 
en op die school goed mee kan komen. 

 
Het Voortgezet onderwijs vraagt van de basisscholen twee gegevens: een schooladvies a.d.h.v. de 
plaatsingswijzer. OBS De Springplank gebruikt hiervoor het NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek). 
Het schooladvies wordt gebaseerd op de behaalde resultaten bij de methode-gebonden toetsen, het 
overzicht van de gegevens van de leerlingenzorg op school (CITO-LOVS).  Maar ook het plezier 
waarmee de kinderen naar school gaan en de taakgerichtheid waarmee ze hun schooltaken 
vervullen. 
 

Wij vinden het schooladvies belangrijk, omdat we in de meeste gevallen de leerling al 8 jaar 
meegemaakt en gevolgd hebben. 

De school voert met de leerling en de ouders het adviesgesprek voor het VO aan de hand van een 
schooladvies, de toets-uitslagen die in een plaatsingswijzer staan en de wensen en motivatie van de 
leerling.  

 

De uitslag van de NIO, de plaatsingswijzer en het schooladvies worden aan de ouders meegegeven 
zodat zij zelf hun kind op de school van hun keuze kunnen gaan aanmelden. Bij het aanmelden bij de 
VO-school besluiten ouders zelf of zij de uitslag van de Cito-eindtoets aan de VO-school doorgeven.  

Ouders en kinderen kunnen zich op verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs oriënteren door 
het bezoeken van Open Dagen. Op onze school wordt jaarlijks een voorlichting gegeven aan de 
ouders van groep 8 over de verschillende vormen van VO. Aanmelding van een leerling bij de nieuwe 
school gebeurt door de ouders. Dit is op alle scholen begin maart. 

 

8.1   Belangrijke punten bij de schoolkeuze 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het 
advies van de school, de uitslagen van de IEP-eindtoets en eventueel ook andere testgegevens. 

 

Advies van de school 

Het advies van de school wordt met de groepsleerkracht, de IB-er en de directeur opgesteld. Het 
advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. Hij/zij heeft meestal een goed 
inzicht in de mogelijkheden van uw kind. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar 
ook gegevens over de belangstelling van, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten 
en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en u krijgt er een afschrift 
van. 

De Plaatsingswijzer 

De Plaatsingswijzer is een instrument met een eenduidige systematiek die de CITO-gegevens 
verzameld en een overzicht geeft over de ontwikkeling van het individuele kind.  

Het gaat niet uit van één meetmoment in groep 8, (zoals de CITO Eindtoets) maar biedt zicht op de 
meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 tot en met groep 8. Dit op basis van de toetsen 
binnen het Cito leerlingvolgsysteem. In die zin toont het niet een ‘foto’ van het kind, maar een ‘film’. 

Daarnaast geeft de Plaatsingswijzer in de vorm van onderwijsprofielen aan of uw kind bijvoorbeeld 
net iets beter scoort dan zijn of haar onderwijsniveau of daaronder zit. 
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Met de Plaatsingswijzer denken we het schooladvies goed te kunnen onderbouwen en we 
proberen 
er mee te bereiken dat onze leerlingen op de voor hen meest passende plek in het voortgezet 
onderwijs terechtkomen. Al met al leidt dat tot betere kansen voor uw kind. 
Meer informatie over de Plaatsingswijzer en de profielen kunt u vinden op de site 
www.plaatsingswijzer.nl . 
 

8.2  Uitstroomgegevens  van OBS De Springplank 

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt 
van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Zo zal ook de Cito-eindscore van 
jaar tot jaar verschillend zijn.  

Resultaten Cito-eindtoets vanaf 2012  

Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool verplicht de eindtoets maken. 

De schoolscore van de Cito-eindtoets wordt weergegeven in een standaardscore. De standaardscore 
is een getal op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. Het landelijk gemiddelde van de 
standaardscores ligt ieder jaar rond de 535.  

Volgens de afspraken van bovengenoemde Kernprocedure hoeven kinderen met een z.g. LWOO-
verwijzing niet mee te doen aan de Citotoets. Op OBS De Springplank laten we, indien de ouders en 
het kind dat willen, iedereen aan de toets meedoen. 

Standaardscore van OBS De Springplank: (allen ruim boven het landelijk gemiddelde 

2017     82          ( IEP EINDTOETS)  

2018     83           (IEP EINDTOETS) 

2019     89           ( IEP EINDTOETS) 

 

Uitstroomgegevens  

 

 VWO VWO/
HAVO 

HAVO VMBO T 
/HAVO 

VMBO  
Theoretisch 

VMBO 
K/T 

VMBO  
Kader 

VMBO 
Basis 

VMBO 
B/K 

praktijk 

2016/2017 2     1    2           1      4      1  X 

2017/2018      1    3        1          3      1      1      1     1 X 

2018/2019      1   2        3          1         1   X 

  

 

Overigens houden we na het verlaten van de basisschool zicht op de vorderingen van de leerlingen, 
omdat we graag willen weten hoe het ze vergaat. Veel leerlingen komen zelf hun rapport laten zien! 
Voor ons is het leerzaam om zicht te houden of onze adviezen kloppen met wat leerlingen in het VO 
presteren. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cvimeander.nl
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9.    OBS De Springplank voor kinderen én hun ouders 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle 
belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze 
kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een 
goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat 
vast. Jaarlijks nemen wij onder de ouders en leerlingen een vragenlijst over de sociale veiligheid af. 
De ouders op OBS De Springplank zijn zeer tevreden. Een prestatie waar wij trots op zijn. 

 

9.1 Informatieverstrekking aan ouders 

Ouderbrief en Parro-app 

Iedere ouder krijgt van de school een jaarkalender waarop de belangrijkste activiteiten staan die op 
dat moment bekend zijn. 

Er wordt ongeveer 1 keer per maand een ouderbrief uitgegeven, met daarin alle zaken die op dat 
moment actueel zijn. Deze brief verschijnt in de regel op dinsdag digitaal. De ouderbrief plaatsen wij 
ook op de website. Wij willen op deze manier ons steentje bijdragen aan het milieu en het is 
kostenbesparend. Een enkele keer krijgen ouders belangrijke informatie in een apart schrijven. Op de 
website www.obsdespringplank.com  is ook de jaarkalender te vinden. Hierin staan de vakanties, 
excursies en andere activiteiten. 

 
Verder wordt er zeer veel gecommuniceerd via de PARRO-app. In deze app wordt u als ouder 
gekoppeld aan de groep van uw kind. Leerkrachten delen hierin foto’s en informatie over activiteiten 
die plaatsvinden in de klas. Via deze app kunt u ook aangeven of u kunt helpen bij activiteiten en ook 
de oudergesprekken worden hiermee digitaal gepland. Daarnaast kunt u vanaf dit schooljaar ook 
appen via PARRO naar de leerkracht van uw kind. Hierdoor kunnen korte mededelingen via korte 
lijntjes worden doorgegeven en een afspraak maken wordt zo ook heel eenvoudig. 

 

Ouderavonden 

Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van 
de ouders. Het begint altijd met een informatiesavond in het begin van het schooljaar. U maakt dan 
kennis met de leerkracht(en) van uw kind. 

In groep 1 t/m 4 leiden de kinderen u zelf rond in de groep. Voor de leerlingen van Groep 5-6-7-8 
begint het schooljaar met ontwikkelgesprekken met leerling- ouders en leerkracht. Daar is geen 
gezamenlijke informatieavond voor. 

 

Ouderbetrokkenheidsochtenden 

3 keer per jaar plannen we  “meet and greet” ochtenden voor ouders in. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee is bespreken we onderwijsinhoudelijke of onderwijsgerelateerde thema’s. 
Leerkrachten of een gastspreker zullen inhoud geven aan deze ochtenden. Vooraf zullen we u laten 
weten wat het thema is van die ochtend. We hopen dat u deze ochtenden voor ons vrij houdt. 

Rapportgesprekken 

Tweemaal per jaar plannen we voor alle groepen een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u 
met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in zogeheten 
tien-minutengesprekken. Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen het rapport voor de gesprekken mee. 

Uw kind krijgt driemaal per jaar een rapport: 
in november; in maart en aan het einde van het schooljaar. 

http://www.obsdespringplank.com/


 

27 

Schoolgids OBS De Springplank 2019-2020                      

 

Het laatste rapport bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn. U kunt dan ook zelf een 
gesprek aanvragen. Voor alle vakken krijgen de kinderen een beoordeling. Natuurlijk hebben we in 
het rapport ook aandacht voor de motivatie,  concentratie, werkhouding, werkverzorging en de 
sociale omgang. 

Alle rapporten dienen na inzage z.s.m. weer terug te komen op school. 

 

Kind-leergesprekken  

Afgelopen jaar zijn we voor het eerst begonnen met het voeren van kind-leergesprekken.  

Aan de hand van deze gesprekken laten we kinderen meedenken over hun eigen te ontwikkelen 
leerdoel. Door meer samenwerking/afstemming tussen school en het kind wordt er geluisterd naar 
het kind en meer ingestoken op wat het kind nodig heeft. Niet praten over het kind, maar mét het 
kind. Het kind is mede-eigenaar van zijn eigen leerproces. 

Afspraken 

Het personeel van de school is graag bereid om buiten de ouderavonden om met u te praten over uw 
kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Dit geldt ook voor gesprekken 
met de directie. U kunt dit aangeven door langs de leerkracht te lopen of een app via Parro te 
versturen. Mailen mag ook naar: post@springplank.net. 

 

Informatieverstrekking gescheiden ouders 

Het is van belang dat de school (directie en betrokken leerkrachten) op de hoogte gehouden wordt 
van alle bijzondere (privé) omstandigheden van haar leerlingen. De school kan dan met deze 
omstandigheden rekening houden. 
De omgang met en de informatie over minderjarige kinderen wordt wettelijk geregeld in titel 15 van 
het Burgerlijk Wetboek (artikel 1.377a t/m 377h BW). 
Wanneer de ouders van een leerling gescheiden zijn of gaan scheiden, is het belangrijk dat de school 
hiervan op de hoogte is. 
Dit wordt besproken bij het aanmeldingsgesprek of tijdens een persoonlijk gesprek, wanneer tijdens 
de schoolloopbaan van een kind zich de situatie voordoet dat de ouders gaan scheiden.  
Het is voor een school van belang om te weten wie een kind verzorgt, wie een kind ziek meldt, wie 
verlof aanvraagt of met wie de school in bijzondere gevallen contact moet opnemen. 
Daarom zal tijdens bovengenoemd gesprek o.a. het bestaan van een omgangsregeling, de relatie 
tussen vader en moeder en eventuele overige familieleden en het maken van afspraken over de 
informatieverstrekking aan de orde kunnen komen. 
Het beleid van OBS De Springplank is om de contacten te onderhouden met de ouder die het 
ouderlijk gezag van het kind heeft. We gaan er daarbij van uit dat deze ouder de ander informeert. 
Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is kan de andere ouder de school verzoeken om 
informatie te geven. 
 

Er wordt dan een afspraak gemaakt welke informatie de school verstrekt: de schoolgids, kopie van 
het rapport, uitnodiging voor gezamenlijke ouderavonden, uitnodiging voor de individuele 
ouderavonden, verdere uitgaande brieven van de school.  

Bij individuele oudergesprekken zijn beide ouders welkom. Beide ouders worden op hetzelfde tijdstip 
uitgenodigd; indien dit niet mogelijk is, kunnen de ouders om afzonderlijke gesprekken vragen. 

 

De ouder met het ouderlijk gezag heeft de wettelijke plicht om de niet met ouderlijk gezag belaste 
ouder te informeren over het kind. (Artikel 1.377b BW). 

Een protocol ‘Informatie gescheiden ouders’ ligt op school ter inzage 

mailto:post@springplank.net
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9.2 Klachtenregeling 

Soms zijn ouders en school het niet eens met elkaar. Dit kan gaan over de begeleiding van leerlingen, 
beoordeling van leerlingen, de organisatie van de school, toepassing van maatregelen, seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, agressie en geweld. Bij een zedenmisdrijf of een “hands-
on-delict”, gepleegd door een medewerker van de school of een ander persoon binnen de school, is 
er een wettelijke aangifteplicht voor het bestuur en voor het personeel geldt een meldplicht. 

Het uitgangspunt van de behandeling van een klacht is dat zowel de klager als de verweerder serieus 
worden genomen en dat getracht wordt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te 
komen. Hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij van 
essentieel belang. Op school is een klachtenprocedure aanwezig. Indien gewenst kunt u deze 
procedure bij de school opvragen. 

De klachtenregeling is bedoeld voor een leerling, dan wel zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid 
van het personeel, een lid van de (algemene) directie of het bevoegd gezag, een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
school.    

Meestal betreft de klacht uw kind of een situatie binnen de groep. De klacht wordt dan kenbaar 
gemaakt aan de (groeps)leerkracht. Hopelijk kan in een gesprek de klacht opgelost worden. 
Mocht het gesprek niet tot een oplossing leiden dan kan ook gesproken worden met de directeur. 
Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een klacht bij de algemene 
directie weg te leggen, die optreedt namens het bevoegd gezag. Wederom zullen klager en 
verweerder gehoord worden en zal de algemene directie trachten tot een oplossing te komen. Indien 
gewenst kan men zich rechtstreeks tot het bevoegd gezag wenden.  
 
Het reglement van de Stichting Onderwijsgeschillen kunt u vinden op de website: 
www.onderwijsgeschillen.nl. 
Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor nadere 
informatie zie de website: www.cgb.nl. 
Indien klager een klacht indient bij een van beide commissies of beide commissies dient de klacht 
eerst ontvankelijk verklaard te worden. Daarna worden klager en verweerder gehoord. Tot slot 
wordt door de commissie een oordeel uitgesproken over de gegrondheid van de klacht en indien 
nodig een advies uitgebracht. Het bevoegd gezag dient aan te geven op welke wijze het advies 
uitgevoerd wordt. 
 
Soms heeft u als ouder er behoefte aan in vertrouwen met iemand te spreken. Hiervoor zijn zowel 
interne als een externe vertrouwenspersonen aangesteld. Een klacht kunt u indienen bij een van de 
vertrouwenspersonen op school. Mevr. van Dijk en mevr. franken Voor meer info; zie kopje 
hieronder. 
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Vertrouwenspersoon 

Onze vertrouwenspersoon is  mevr. U. van Dijk. 
Zij is moeder van twee leerlingen bij ons op school. 
Zij is te bereiken op ursula@juvw.nl. Telefoonnummer op te vragen bij de directie. 
 
De vertrouwenspersoon op school is juf Amanda 
Zij is op donderdag aan te spreken op school. 
Je kunt haar ook mailen via a.depender@springplank.net  
 
Ons bevoegd gezag van de Stichting beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon.  
Dhr. van Gils  
076-5933894  
Mail: j-van-gils@ziggo.nl 
 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij begeleidt 
de klager desgewenst bij de verdere procedure, bijstand bij het doen van aangifte bij politie of 
justitie, verwijzing naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg, het verwijzen naar de 
Stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Seksuele intimidatie  

Voor zaken met betrekking tot seksuele intimidatie kunt u terecht bij de GGD West-Brabant.               

a) Vestiging Roosendaal - Langdonk 5 4707 TG Roosendaal ( 0165-586444) 
 - Bezoek uitsluitend op afspraak. 

b) Vestiging Breda - Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda ( 076-5282000) 
- Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.  
 
Vernielingen en schade 
Wanneer iemand opzettelijk vernielingen aanricht op school worden de ouders hiervoor 
aansprakelijk gesteld en zullen de kosten op hen verhaald worden. De school of het schoolbestuur is 
niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadigingen aan kledingstukken, fietsen, mobieltjes, MP3-
spelers en andere eigendommen van de leerlingen in het schoolgebouw, op de speelplaats, in het 
zwembad of het gymnastieklokaal. 
 
Schorsing en verwijdering 
Leerlingen worden in principe niet geschorst, tenzij zij een inbreuk maken op het recht van hun 
medeleerlingen op een ongestoord en veilig onderwijsklimaat. 
Verwijdering zonder voorafgaande inschrijving bij een andere onderwijsinstelling vindt niet plaats, 
tenzij er aantoonbaar, gedurende een periode van acht weken, zonder succes is gezocht naar een 
passende oplossing van de schorsing of naar een andere school. 
Het schorsings- en verwijderingsprotocol ligt ter inzage bij de directie. 
 
Vertrouwensinspecteurs 

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs, naast hun 
toezichthoudende taak, een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI).  

 

 

 

 

 

mailto:ursula@juvw.nl
mailto:a.depender@springplank.net
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Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur? 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school 
(ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven); 

• Psychisch en fysiek geweld; 

• Discriminatie en radicalisering. 

• Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden 
aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. 

       Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.  

 

De onderwijsinspectie 
OBS De Springplank valt onder de Rijksinspectie Breda. Het toezicht wordt uitgevoerd via het 
bestuur. Jaarlijks vraagt de inspectie de leerresultaten en opbrengsten op. Ouders kunnen bij de 
onderwijsinspectie terecht voor vragen of informatie over het onderwijs.   

 

9.3 De Medezeggenschapsraad van OBS  De Springplank 

Ouders en leerkrachten kunnen via de Medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het 
beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap Scholen staat omschreven hoe het recht op 
informatie, initiatief, advies en instemming is geregeld. De bevoegdheden van beide geledingen zijn 
omschreven in het reglement.  

 

De GMR 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leerkrachten van alle 
onder het bestuur vallende scholen. In de GMR worden alle zaken besproken die betrekking hebben 
op alle scholen die vallen onder stichting OBO. 

9.4 De Ouderraad van OBS De Springplank 

De Ouderraad is sinds 2006 ‘Oudervereniging OBS De Springplank’. Alle ouders zijn lid van deze 
vereniging, tenzij zij hier bezwaar tegen maken. Het bestuur van de Oudervereniging (OR) bestaat uit 
een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal leden; zij worden voor een periode van 3 
jaar door de ouders gekozen.  

 

De Ouderraad van OBS De Springplank heeft als doel de bloei van de school te bevorderen en de 
betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Die doelen probeert ze via diverse wegen te 
bereiken. Zo organiseert de OR  festiviteiten en activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de 
school en hun ouders, en organiseert ze festiviteiten die samen met het team worden georganiseerd.  

 

De Ouderraad is niet bedoeld om de belangen van individuele ouders te behartigen, maar probeert 
wel te achterhalen wat er ‘leeft’ onder ouders. De leden proberen dus een luisterend oor te hebben 
en open te staan voor vragen of opmerkingen van ouders over beleid school, festiviteiten etc. Aan de 
hand daarvan kunnen ze vragen stellen aan de schooldirectie of de MR, of advies geven. 

 

 

 

 

http://www.praktijkschoone.nl/#01
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Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar wordt aan de ouders verzocht om de ouderbijdrage van € 50,00 per 
leerling over te maken. De Ouderraad betaalt er allerlei activiteiten van die niet vanuit het rijk 
worden gefinancierd, zoals (culturele) excursies, het Sinterklaas-en kerstfeest, bosexcursie, afscheid 
groep 8 etc. Deze bijdrage is vrijwillig, dat is zo in de wet vastgelegd. Als deze bijdrage niet voldaan 
wordt dan kan dat consequenties hebben voor de organisatie van tal van activiteiten.  

Een precies overzicht van de bestedingen presenteert de OR bij de jaarvergadering.  

De Oudervereniging biedt u jaarlijks een gespreide betalingsmogelijkheid aan!            
De betaling van het schoolkamp van € 50,00 gaat buiten de ouderbijdrage om. Deze kosten worden 
apart bij u in rekening gebracht. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 
De Ouderraad sluit elk jaar voor alle kinderen een Schoolongevallen-verzekering af. De leerlingen zijn 
dan verzekerd tijdens de schooltijden en maximaal één uur voor en na schooltijd.  

Deze verzekering geldt ook tijdens schoolreizen, schoolkamp en excursies. 

  

Extra inkomsten Oud-papier 
 
De school haalt maandelijks oud-papier op.  
De Oudervereniging beheert in overleg met de MR de financiën.  
De opbrengst is voor: 

• Excursies. 

• alle extraatjes die het onderwijs leuk maken: deelname aan een project, een cd of film, extra 
leesboeken en materiaal om te knutselen, etc. 

Wilt u een zaterdag voor de school oud-papier ophalen! Geef dit dan door aan de conciërge. De oud-
papiercommissie zal ook telefonisch mensen benaderen. 
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10.  Praktische punten van A tot Z    

10.1 Aanmelding en toelating  

Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een oriënterend 
kennismakingsgesprek met rondleiding.  
Het inschrijfformulier wordt ingevuld wanneer u definitief voor OBS De Springplank kiest. 
 
De laatste weken voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen op school komen om te 
wennen. U kunt hierover met de leerkracht afspraken maken.  
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. 
 
Iedere ouder van een nieuwe leerling wordt ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van 
zijn/haar kind gebeld door de groepsleerkracht. Er wordt dan een afspraak gemaakt om samen met hun kind 
langs te komen voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders en het kind met een van de 
groepsleerkrachten en het lokaal waarin het kind komt te zitten, nader kennismaken. Ook worden er 10 
ochtenden (gedurende 5 weken 2 ochtenden per week) afgesproken om te komen wennen. Met de ouders 
van kinderen, die in de maanden juli en augustus jarig zijn kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. 
 
Toegelaten worden;  

• Leerlingen die de leeftijd van vier jaar bereiken. 

• Leerlingen ouder dan vier jaar die zich wegens verhuizing vestigen in Fijnaart  

• Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst en pas officieel ingeschreven als het 
onderwijskundig rapport binnen is. 

• Leerlingen van een andere school. Na een verkennend gesprek in goed overleg met de school van 
herkomst. 

• Leerlingen van een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) of andere scholen voor Speciaal Onderwijs 
(REC) die teruggeplaatst worden binnen het reguliere onderwijs.  

• Leerlingen met een beperking (visueel of auditief gehandicapten, verstandelijk -,  
lichamelijk – en meervoudig gehandicapten, langdurig zieken en kinderen met psychiatrische en 
ernstige gedragsproblemen) onder de categorie “arrangement-leerlingen”   die  een beschikking van de 
Commissie van Indicatiestelling hebben en in aanmerking komen voor ambulante begeleiding en extra 
zorg op de basisschool. 

 

Ons zorgbeleid streeft naar optimale zorg voor alle kinderen, met de mogelijkheid om per groep een aantal 
leerlingen extra begeleiding te beiden. Dat aantal hangt af van de volgende omstandigheden: 

• Er moet een evenwicht zijn met de groepsgrootte; 

• Er moet een evenwicht zijn tussen zorg- en niet-zorgkinderen, waarbij de sociaal-emotionele gesteldheid 
en de evt. taal – en/of cognitieve achterstand de criteria vormen; 

• De realisatie van goed onderwijs, zoals beschreven in het schoolplan moet niet gehinderd worden; 

• De groepsleerkracht moet op normale wijze zijn/haar taak kunnen vervullen en moet kundig genoeg zijn 
om kinderen met een speciaal handelingsplan te helpen;  

• Testgegevens en/of een onderwijskundig rapport moeten bekend zijn; Voor een “arrangement-leerling” 
(zie boven) moeten o.a. aan het gebouw voldoende 
aanpassingen gepleegd kunnen worden met 
medewerking van het gemeentebestuur. 
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10.2 Adressenlijst 

 

Het bestuur: 

Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant 

Vijfhuizenberg 157 

4708 AJ Roosendaal 

0165-548260 

http://www.obo-wbr.nl/ 

Directeur-bestuurder:   

de heer A. Goossens, MME 

Gewestelijke Gezondheidsdienst: 

GGD West-Brabant  

Postbus 3369 

4800 DJ Breda 

076-5282486 

Of kijk op waar u alles 
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 

 

Speciaal Basisonderwijs: 

SBO Het Palet 

Postbus 11 

4790 AA Klundert 

Mauritsweg 20 

4791 JL Klundert 

0168-407207 

Vertrouwenspersoon op school 

Juf Amanda ( intern begeleider en 
groepsleerkracht) 

Aan te spreken op school op dinsdag (anders een 
afspraak maken). 

Of mailen naar: a.depender@springplank.net  

 

 

Vertrouwenspersoon OBS De Springplank 

Mevr. Ursula van Dijk 

Moeder van 2 leerlingen 

Tel. 0686629990 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  

0900-1113111 

 

BSO De Zwingeltjes 

Kinderopvang De Zwingeltjes 
Tonsedijk 6 
4793 SC Fijnaart 
Mobiel 0627184908 
E-mail: dezwingeltjes@hotmail.com 

Vertrouwenspersoon OBO 

De heer J. van Gils, 

076-5933084  

 

 

10.3 Bibliotheek 
We hebben van de Bibliotheek van Nu een leencollectie boeken. De collectie bestaat uit een onderbouw- en 
een bovenbouwdeel. Eenmaal per week helpen hulpouders bij het uitlenen van de boeken. Het registreren 
van de geleende boeken gebeurt per computer. De leerlingen kunnen ook online boeken bestellen uit de 
grote bibliotheek. Deze boeken worden dan een week later op school bezorgd. Wij vinden lezen erg 
belangrijk en zijn daarom blij met de inzet van hulpouders die de bieb draaiend houden. 
 
Regelmatig is er overleg tussen de bibliotheek en de school. De leesconsulent van de “bibliotheek van nu” en 
de leescoördinator op school stellen samen een lees-mediaplan op. Daarin worden activiteiten rondom 
leesbevordering  op school gepland. 
 
 
 
 
 
 

http://www.obo-wbr.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
mailto:a.depender@springplank.net
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10.4     Folders van jeugdbladen 
Via school is een abonnement op jeugdtijdschriften en boeken niet mogelijk. Wel attenderen u vrijblijvend 
op de mogelijkheden die de verschillende uitgeverijen bieden. Natuurlijk zijn dit abonnementen waar wij als 
school achter staan. De verschillende uitgaven hebben naast pure ontspanning ook veel te bieden op 
educatief gebied. De keuze van de onderwerpen, het taalgebruik en de illustraties zijn helemaal op het kind 
afgestemd. 

 

10.5    Gedrags- en kledingcode 
Gedrag en kleding van leerlingen, medewerkers, stagiair(e)s en andere aanwezigen tijdens de 
school/werktijden dienen te passen binnen de waarden en normen van het openbaar basisonderwijs West-
Brabant. 
 
Het wordt van essentieel belang gevonden dat Nederlands de voertaal is binnen de school. 
 
Kleding welke een belemmering is voor de onderlinge communicatie, wanordelijkheden veroorzaakt, het 
onmogelijk maakt de identiteit van de aanwezige personen vast te stellen en de veiligheid of hygiëne van 
betrokkene in gevaar brengt, is in het schoolgebouw niet toegestaan. Kleding, inclusief sieraden en 
accessoires, die de grenzen van het fatsoen raken, aanstootgevend zijn en/of niet representatief zijn, zijn 
eveneens niet toegestaan. 

 

10.6    Gevonden en verloren voorwerpen  
Alle zaken die gevonden worden, kunnen bij onze conciërge worden ingeleverd. Is uw kind iets kwijt, dan 
kunt u bij haar informeren. 

Voorkomen is beter dan genezen: laat spulletjes die gemakkelijk kwijt kunnen raken liever thuis en zet 
namen in jassen. 

 

10.7    Gezonde Pauzehap en schoolfruitabonnement 
Kinderen mogen voor de ochtendpauze fruit en drinken meenemen.  
Op maandag,dinsdag en woensdag is fruiteten verplicht. (dus geen koeken meegeven!) 
Op donderdag en vrijdag is een gezonde koek ook toegestaan! 
In groep 1 en 2 eten-drinken de kinderen dit in de klas op.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 eten-drinken buiten tijdens de ochtendpauze. 
Koolzuurhoudende- en energiedrankjes, chips, snoep, chocoladekoeken e.d. 
zijn niet toegestaan. De kinderen krijgen deze “slechte pauzehap” mee terug 
naar huis.  
 
Ook is het mogelijk een schoolfruitabonnement te nemen. Uw kind krijgt dan 
voor € 62,50 per jaar, elke maandag, dinsdag en woensdag vers fruit aangeboden van fruitbedrijf 
Roks uit Fijnaart. Zij leveren het fruit zo af dat het gelijk genuttigd kan worden en als uw kind iets niet lust 
dan wordt er voor een andere fruitsoort gekozen.  
 

10.8    Gymnastiek 

Groep 1-2 krijgt gymles vanuit de lessen van het Nijntje beweegdiploma. Deze lessen worden op school in 
het speellokaal verzorgd of buiten. 1 keer per jaar is er een beweegfeest in samenwerking met 
gymvereniging “De Kieviten”. 
De kleuters gymmen in de speelzaal, zij mogen gymschoentjes aan, maar dit is niet noodzakelijk.  
Ons advies is te gymmen op blote voeten! 
 
De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag in De Parel van 10.15 uur tot 11.15 uur groep 3 en 6-7 en van 11.15 
uur tot 12.15 uur groep 4-5 en groep 8. 
Elk kind moet gymschoenen (geen balletschoentjes) bij zich hebben, een gymbroek en shirt of een turnpakje. 
De schoenen mogen geen zwart afgevende zolen hebben en mogen ook niet buiten gebruikt worden. 
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10.9   Hoofdluis 
In de eerste week na elke vakantie proberen we  alle groepen te controleren op hoofdluis, mits we ouders  
hebben die dit willen doen.  Indien er hoofdluis bij een kind wordt aangetroffen worden de ouders van het 
desbetreffende kind gebeld om het kind te behandelen. Via de PARRO-app houden wij u op de hoogte als er 
luizen geconstateerd zijn op school. We verzoeken u als er hoofdluis geconstateerd is bij uw kind, contact op 
te nemen met de school. Wij brengen alle ouders op de hoogte. Wilt u na een melding uw kind extra te 
controleren?  

Hoe u het best luizen kunt bestrijden leest u op de website: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

of op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl 

Luizencapes worden hier niet meer geadviseerd! Wel haren vast, shampoo gebruiken en vooral twee weken 
lang heel veel kammen met een netenkam! Neemt u dit advies ter harte om de school zo snel mogelijk weer 
luisvrij te hebben! 

 

10.10 Huiswerk 
Vanaf groep 3 wordt er van ouders gevraagd veel met de kinderen te lezen. Het technisch lezen wordt 
steeds beter naar gelang de ´leeskilometers’ die de leerlingen maken.  
 
Vanaf groep 5 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. OBS De Springplank heeft er voor 
gekozen om in de bovenbouw, in beperkte mate, huiswerk mee te geven. Uw leerkracht vertelt u daar meer 
over.  
Huiswerk maken bevordert het zelfstandig leren (héél belangrijk in het voortgezet onderwijs). 
 
 
10.11 Lesuitval 
Bij vervanging wegens ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie een vervanger gezocht. Dit wordt 
geregeld via het CPV (Centrum voor Personeelsvoorziening).  Is er geen vervanger beschikbaar dan worden 
de leerlingen intern verdeeld over de groepen. We proberen te allen tijde te voorkomen dat kinderen naar 
huis gestuurd moeten worden. Dit gebeurt pas nadat er contact is geweest met de ouders. Er wordt toezicht 
gehouden op de leerlingen tot zij zijn opgehaald. Leerlingen die zelfstandig naar huis mogen, kunnen dit pas 
doen mits de ouders hiervan in kennis zijn gesteld en zij er toestemming voor hebben gegeven. 
 
 
10.12  Medicijngebruik 
In algemene zin gelden de volgende afspraken ten aanzien van medicijngebruik op school: 

• Omdat gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk dat de 
afspraken die hiervoor door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt duidelijk zijn en 
vastgelegd worden. 

• Onder medicijnen worden verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en 
waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. 

• Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek 
of drogist gekocht kunnen worden. 

• Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt, die tijdens de schooltijden moeten worden 
ingenomen, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking” invullen en 
inleveren op school. 

• Ieder schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw gebeuren.  
 

• Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk 
door te geven aan school en door een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking” in te leveren. 

• Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd 
willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op 
het gedrag van het kind. 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/vertrouwensinspecteurs/veiligheid-van-kinderen-en-jongeren-op-scholen
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10.13 Overblijven 
Kinderen kunnen structureel of incidenteel op school overblijven onder toezicht van de overblijfouders. 
De kinderen worden ingedeeld in verschillende groepen met een eigen overblijfruimte. Bij elke groep zijn 
twee overblijfouders aanwezig. 
Blijft een kind incidenteel over, dan even melden bij de leerkracht (die het weer aan de overblijfouder 
doorgeeft).Gaat een vaste overblijver een keer ergens anders eten, dan graag een briefje of telefoontje naar 
de overblijfouder of leerkracht.  
 
De kosten voor het overblijven hangen af van het aantal overblijvers.  
Dit schooljaar kost een bovenbouwabonnement € 115,-, voor de 
onderbouw € 105,- en voor een strippenkaart € 17,50 (5x overblijven).  
U kunt het abonnement in 2 gelijke termijnen betalen, liefst per bank. 
Neem hiervoor contact op met de ouderraad via OR@springplank.net. 
 
Conform wet- en regelgeving hebben de overblijfouders een 
Verklaring Omtrent het Gedrag aangeleverd op school. Enkele 
overblijfouders hebben een BHV-certificering en/of hebben een 
overblijfcursus gevolgd. 
Het overblijven wordt geregeld met behulp van ouders en valt onder 
verantwoordelijkheid van de Ouderraad. 
 

Overblijfafspraken 
Om gezellig met elkaar te kunnen eten en spelen zijn er heldere afspraken: 

• Voor het eten ga je naar het toilet (indien nodig) en was je je handen.  

• Als je je eten en drinken uit je tas hebt gehaald, zet de tas dan onder de tafel; zo kan er niemand 
over vallen.  

• Voor het eten is iedereen even stil. 

• Thee krijg je gratis. 

• De overblijfouder geeft aan wanneer je van tafel mag: dit zal zijn wanneer het grootste deel van de 
groep klaar is met eten. 

• Na het eten ruim je je eigen rommel op. Samen neem je de tafels af en veeg je de vloer. De 
overblijfmoeders verdelen per toerbeurt de taakjes en ze helpen mee. Er moet immers weer les 
gegeven worden aan deze tafels!  

• Na het eten kun je je tanden poetsen.  

• Tot 12.45 uur kun je lekker eten en daarna heb je nog tot 13.10 uur de tijd om buiten te spelen.  

• De kinderen die eerder klaar zijn gaan met een overblijfmoeder eerder naar buiten. Ga dan rustig 
naar buiten, waar je met de overblijfspullen mag spelen.  

• De poort gaat om 13.05 uur open voor de niet-overblijvers. Als de bel gaat om 13.10 uur gaat 
iedereen naar binnen.  

• Bij slecht weer mag er in de hal en in het overblijflokaal gespeeld worden met spelletjes van de 
overblijfgroep. Je komt dan niet in de andere klassen en je loopt gewoon in de gang, niet rennen 
dus. 

• Klachten over je gedrag worden door de overblijfouder met je leerkracht besproken. De leerkracht 
praat dan met je over je gedrag. De leerkracht bepaalt of je ouders geïnformeerd moeten worden of 
dat een gesprek voldoende is.  

• Tijdens het overblijven gelden verder de schoolregels.  
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10.14 Privacy en informatieverstrekking 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle bedrijven en dus ook scholen, moeten aangeven hoe ze 
op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Op onze website kunt u in het privacy 
statement lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld hebben. Op school is een dataregister ter inzage 
aanwezig. In dit dataregister staat precies beschreven met welke externe partijen er gegevens uitgewisseld 
worden. 
Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de schoolgids, de 
schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media accounts. Naast het vragen van toestemming, 
zorgen wij er ook voor dat de foto’s en filmopnames beveiligd zijn, door deze niet openbaar te plaatsen, 
maar in een afgeschermde omgeving. 
Ook kan het voorkomen dat op school filmopnames gemaakt worden, in het lokaal van uw kind. Deze 
opnames worden alleen binnen de school gebruikt en dienen om beter zicht op bepaalde problemen te 
krijgen, of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat er een filmopname gemaakt wordt, 
vragen wij u om uw schriftelijke toestemming hiervoor. 
Bij bepaalde activiteiten, zijn ook ouders aanwezig, bijv. bij een excursie, schoolreisje of een 
musicaluitvoering. Ouders beschikken over een mobiele telefoon, waarmee ook foto’s en filmopnames 
gemaakt kunnen worden. Voor deze foto’s en filmopnames zijn de ouders persoonlijk verantwoordelijk. Als 
op deze foto’s of filmopnames niet alleen het eigen kind, maar ook andere kinderen te zien zijn, dient de 
ouder die de foto of film maakt toestemming te vragen aan de andere ouders om deze foto’s te delen met 
anderen. 
 

10.15  Protocollen 

Anti-Pestprotocol                                         
Op OBS De Springplank willen wij de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich 
harmonieus en op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Helaas gebeurt pesten overal, daarom is 
het noodzakelijk een helder en duidelijk beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen. Het 
is beter om pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat en daar gaat in de 
eerste instantie onze aandacht naar uit. Samen; leerlingen, leerkrachten en ouders, staan wij ervoor een 
goede saamhorige sfeer te creëren waarin iedereen elkaar respecteert. 
 
Dit doen we op OBS De Springplanko.a. door structureel gebruik van de methode KWINK en HEPPIE LEVEN, 
het gebruik van een leerlingvolgsysteem van de sociaal emotionele ontwikkeling (VISEON) en gerichte 
aandacht ter bestrijding van pesten in de gymles door elke week een les uit “kanjers in de sport” te geven. 

 

Protocol schorsing / verwijdering 
Dit protocol is enkel van toepassing bij het uit de hand lopen van situaties, die oa betrekking hebben op 
agressie en fysiek geweld bij leerlingen en/of ouders. Dit ligt op school ter inzage. 

 

Protocol Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld 

Sinds 1 juli 2013 is het voor scholen verplicht om een meldcode kindermishandeling te hebben. In 5 stappen 
wordt afgewogen of de school melding dient te doen bij de betrokken instanties, te weten Steunpunt 
Huiselijk Geweld (SHG) en/of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). 

Op school is er een protocol voor de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld ter inzage! 
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10.16  Schooltijden 

Dagelijks van   8.30 uur- 15.15 uur Pauze: 12.15 uur tot 13.15 uur 

Woensdagen   8.30 uur- 12. 30 uur Middag vrij 

Groepen 1 t/m 4 Vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15 uur) 

 

Let op: vanaf 8.25 uur kan uw kind naar de klas. Om 8.30 uur starten de lessen echt! 

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten. 
 
De kinderen komen vanaf groep 4 zelfstandig naar binnen. De kleuters mogen ’s morgens naar de klas 
worden gebracht en dit geldt voor groep 3 tot de herfstvakantie. 
 
Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken. 
Wij vinden het voor de onderwijsleertijd van onze kinderen erg belangrijk dat de lessen starten om 8.30 uur. 
Zorg ervoor dat uw kind op dat tijdstip in de klas zit en dat u zelf niet te lang in de klas blijft hangen! 
 
10.17 Schoolfotograaf 
Ieder jaar nodigt de Ouderraad de schoolfotograaf uit. U kunt uw kinderen vrijblijvend laten fotograferen. Er 
wordt een groepsfoto gemaakt en indien u dit wenst ook een broertje/zusje-foto. De datum van de 
schoolfoto wordt tijdig aan u bekend gemaakt. 
 
10.18  Sponsoring 
Ons bestuur OBO hanteert een algemeen protocol m.b.t. Sponsoring. 

Af en toe is er sprake van een samenwerking tussen OBO-scholen en bedrijven die ten goede komt aan het 
leer- en ontwikkelingsproces van onze leerlingen. We vinden het van belang om deze sponsoring aan heldere 
regels en afspraken te binden. Onze school conformeert op dit punt aan het sponsorprotocol dat op 
bestuursniveau is vastgesteld. Dit protocol voorziet erin dat vormen van sponsoring geen negatief effect 
hebben op de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen en dat op een zorgvuldige en 
transparante wijze met deze sponsoring wordt omgegaan.   

 
10.19 Stagiaires op school 
Onze school biedt studenten van de PABO (lerarenopleiding) en het ROC (opleiding voor onderwijs –of 
klassen assistent) gelegenheid om stage te lopen in een groep. Onder begeleiding van onze leerkrachten 
kunnen zij het (leraars)vak leren. Hierbij worden zij in principe betrokken bij alle aspecten van de school. 
Onze groepsleerkrachten blijven altijd verantwoordelijk voor activiteiten in de klas. 

Elk schooljaar bezoeken ook leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs de school voor hun 
maatschappelijke stage. 

 

10.20 Ongelukjes 

In een veilige omgeving komen kinderen beter tot leren.  

Waar kinderen spelen kunnen ongelukjes gebeuren: een valpartij op het schoolplein of in de gymzaal. Wij 
geven hier natuurlijk de grootste zorg aan en wanneer nodig raadplegen we een huisarts in Fijnaart en we 
informeren hierbij direct de ouders. Daarvoor hebben we van u wel de juiste contactgegevens nodig. Elk 
nieuw schooljaar wordt u dan ook gevraagd een formulier in te vullen.  Zowel onder het personeel als onder 
de overblijfouders zijn er voldoende opgeleide BHV-ers.  
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Veiligheid voor leerlingen met een specifieke problematiek 

Op OBS De Springplank staan we klaar voor leerlingen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Steeds vaker 
hebben kinderen een gezondheidsprobleem als diabetes, epilepsie of een (anafylactische) allergie. Samen 
met de ouders maken we afspraken hoe hier met de grootste zorg mee om te gaan, hoe te handelen in 
bepaalde situaties. In sommige gevallen hebben we begrip en medewerking van alle ouders nodig.  

 
10.21  Verjaardagen 
Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt mag het trakteren. 
Elk kind is maar één keer per jaar jarig en dan moet het ook op school een feest zijn!  
De jarige mag altijd met een klasgenootje ‘de klassen rond’ met een verjaardagskaart.  
We vragen verstandig te trakteren! Dit hoeft niet te betekenen dat er geen 
snoep uitgedeeld mag worden, maar wel klein en beperkt. Kijkt u eens op 
www.voedingscentrum.nl . Hier staan talrijke suggesties op. Iets gezonds in de 
vorm van fruit of rozijntjes of een aardigheidje. 
De kinderen worden per jaar gemiddeld 20 keer op school getrakteerd in hun 
groep. 
Beperkt snoep is beter voor gebit en gewicht! 
 
Jarige familie 
Het maken van wensjes voor verjaardagen thuis doen we enkel in groepen 1-2.  
Bij bijzondere gebeurtenissen als een bruiloft van ouders dan gebeurt dit in overleg met de leerkracht ook 
sporadisch in de hogere groepen.   
 
 

10.22 Verlof 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag 
houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. 
Verlof  aanvragen gaat via een verlofformulier dat u kunt halen bij de directeur! 
Dit zijn de richtlijnen die we op OBS De Springplank bij het aanvragen van verlof hanteren. 

 

Verlof voor godsdienst of levensovertuiging 

Vrijstelling kan verleend worden als kinderen tijdens de schooluren plichten moeten vervullen die 
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Overigens kunnen niet alle activiteiten in de sfeer van 
godsdienst of levensovertuiging als verplichting worden aangemerkt. 

 

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts 

Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid telefonisch 
door. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet 
altijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school op te halen.  We 
sturen geen kinderen naar huis. 

 

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke 

Dit verlof meldt u schriftelijk bij de directie en leerkracht van uw kind, zodat we de afwezigheid van uw kind 
kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplichtwetambtenaar. Voor bedoeld verlof krijgt u altijd 
toestemming met een maximum van tien dagen per schooljaar. 

mailto:post@springplank.net
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Verlof voor vakantie 

Dit is niet geoorloofd! Een leerplichtige leerling kan alleen buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie 
als de aard van het beroep van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U kunt dit aantonen met de 
verklaring van de werkgever waarin dit staat. In die situatie kan de directeur tot een maximum van tien 
schooldagen per schooljaar toestemming geven. Hierbij gelden twee beperkingen: 

- De leerling krijgt geen verlof in de eerste twee weken van het nieuwe jaar. 

- De leerling kan maar één keer per schooljaar vakantieverlof krijgen. 

Een verzoek hiervoor dient schriftelijk liefst met een mondelinge toelichting ingediend te worden bij de 
directie minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof.  

Indien u bezwaar hebt tegen het besluit van de directie dan wel de leerplichtambtenaar dan kunt u binnen 
30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.  

 
10.23 Vervoer van leerlingen 
Het komt voor dat er voor een excursie gevraagd wordt of ouders bereid zijn om leerlingen te vervoeren.  
Voor het vervoer van leerlingen dienen ouders te beschikken over een vervoersmiddel dat voldoet aan de 
Verkeerswet. Zij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs. De auto dient verzekerd te zijn, en ouders 
beschikken over een WA-verzekering en een ongevallen-inzittendenverzekering voor het aantal personen 
dat zij mogen vervoeren. Dit houdt dus in dat er niet meer dan het toegestane aantal kinderen vervoerd mag 
worden. 
Wij zullen per uitstap of excursie overwegen, afhankelijk van de afstand en het aantal leerlingen en de aard 
van de bestemming, of wij kiezen voor: te voet, de fiets, auto, bus of openbaar vervoer. U wordt daar altijd 
tijdig over geïnformeerd. 
 

10.24 Vakantierooster en studiedagen 

 Vakantierooster en studiedagen 2019-2020 

DATUM Vakantie/studiedagen   2019-2020 

Wo    4   september studiedag 

Wo    2   oktober studiedag 

Ma   14  oktober  tot vrij 18 oktober herfstvakantie 

Wo   13  november studiedag 

Vrij    6   december studiedag 

Vrij   20  december studiedag 

Ma   23   december t/mvrij  3 januari kerstvakantie 

Ma   24 februari  t/m vrij  28 februari carnavalsvakantie 

Ma  13 april Tweede paasdag 

Ma  20 april t/m  di 5 mei meivakantie 

Wo  06 mei  t/m  vrij 08 mei studiedagen aansluitend aan de meivakantie 

Do   21 mei  t/m  vrij 22 mei hemelvaart 

Ma  01 juni pinksterdagen 

Vrij  26 juni studiedag 

Ma  13 juli  t/m  vrij 21 augustus zomervakantie 

 

10.25 Voor- en naschoolse opvang en peuteropvang 

Sinds 2015 hebben we een eigen voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. 

De organisatie heet: “De Zwingeltjes”. 

De locatie heet “De Springertjes”. 
De baby- en peuteropvang van De Zwingeltjes vindt plaats in de Voorstraat.  

Er is en nauwe samenwerking tussen de Zwingeltjes en OBS De Springplank.  
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Dit komt uw kind ten goede en daar zijn we dan ook zeer trots op! 

 

Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen in hun vrolijk lokaal! 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met hen op. 

Tel: 0627184908 

Mail: dezwingeltjes@hotmail.com 

U kunt vragen naar Dimphy of Melissa 

 
10.26  Werk afmaken en nablijven 
Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om hun werk af te maken of hun werk om andere redenen moeten 
afmaken, worden hooguit tot half 4 op school gehouden. Is het werk dan nog niet af, dan bepaalt de 
leerkracht wat eventueel thuis gemaakt moet worden.  

Het komt ook voor dat de leerkracht om 15.15 uur een gesprekje voert met een leerling of groepje 
leerlingen, dit ook tot uiterlijk half 4. 

 

10.27  Ziekte of afwezigheid melden 
 
Als uw kind ziek is of naar een arts, logopedist of specialist moet, meldt u dit voor schooltijd telefonisch bij 
de conciërge (0168-463257) of u stuurt een app via Parro. Hebben we geen afmelding ontvangen dan bellen 
we ± 9.00 uur of ± 13.30 naar huis.  
Wij verzoeken wij u deze bezoeken onder schooltijd tot een minimum te beperken, zodat uw kind zo min 
mogelijk lestijd mist. Er wordt met u contact opgenomen als uw kind vaak te laat komt of uw kind erg vaak 
afwezig is. Zo nodig, zal de leerplicht hiervan op de hoogte gesteld worden.  
 

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school  ziek 
wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We 
vragen u dan het kind op school op te halen. 

We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het 
zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. 

 

Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te 
bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht 
kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. 

 

Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. 

Extra telefoonnummers om u te kunnen bereiken (oppas, oma, tel, werk enz.) kunt u aanpassen via de 
parro-app. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

mailto:dezwingeltjes@hotmail.com
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11.   Schoolregels OBS De Springplank 
 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede 
sfeer maken we afspraken met de kinderen. Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor 
dat regels in alle groepen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. 

 

11.1 Afspraken op OBS De Springplank 

Ieder kind is uniek. We helpen kinderen hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen. We willen een stimulerende leeromgeving bieden, waar kinderen op een actieve en betrokken 
wijze zich ontwikkelen en zich kunnen verwonderen. We hebben hoge verwachtingen en spreken deze uit. 
Daarbij rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van onze kinderen.  

De gouden afspraken op OBS De Springplank! 

1. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten. 

2. We lopen rustig door de school. 

3. We gaan zuinig en netjes met de materialen om. 

4. We behandelen elkaar, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden. 

5. Als we problemen zelf niet in goed overleg kunnen oplossen, gaan we naar de leerkracht. 

6. We helpen elkaar, moedigen elkaar aan en geven elkaar complimenten. 

 

11.2 Fietsen 

Het op de fiets naar school komen is alleen bedoeld voor kinderen die niet in de directe omgeving van de 
school wonen. Fietsen kunnen in de fietsenrekken: voor de onderbouw aan de linkerkant bij de 
buitenberging, voor de bovenbouw aan de rechterkant naast het schoolgebouw.  
Natuurlijk worden de fietsen netjes in de rekken gezet! Niet fietsen op het plein, dit geldt voor groot en 
klein. Als het gezien de afstand niet noodzakelijk is om op de fiets te komen, kom dan gewoon te voet!  

  

11.3 Verkeer 

Te voet naar school komen is een goede vorm van lichaamsbeweging. Natuurlijk zal het wel eens nodig zijn 
om uw kind met de auto te brengen of te halen.  Houd dan rekening met de eenrichtingsweg en het gebruik 
van de ‘kiss and ride’ strook. Ook willen we u erop wijzen dat u uw auto niet kunt parkeren voor de school in 
de kievitsstraat.  

Vanaf groep 3 gaan kinderen zelfstandig de school binnen. U kunt dan voor de school afscheid van uw kind 
nemen.  

 

11.4 Honden in en rond de school 

Het is niet toegestaan uw hond mee in de school te nemen. Onze trouwe viervoeter moet voor het 
schoolplein aangelijnd zijn. Beter is de hond thuis te laten. 

 

11.5 Rookvrije school 

Vanzelfsprekend is onze school rookvrij! Op het schoolplein mag niet gerookt worden. 

Omdat we de kinderen het goede voorbeeld willen geven, verzoeken we u ook liever niet voor de poort te 
roken.  
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12. Informatie over andere instellingen        

12.1 Centrum voor jeugd en gezin                    
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er 
niet alleen voor staat! Het CJG Moerdijk kan je helpen als je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag 
hebt over opvoeden of opgroeien? Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk geeft antwoord op alle vragen 
over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of 
drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG terecht. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is te bereiken op de volgende manier: 
Centrum voor jeugd en gezin Moerdijk   
Locatie Fijnaart 
Prins Bernardstraat 14 
4793 CT Fijnaart 
Telefoonnummer 0800 6816816 
 www.cjgmoerdijk.nl 
Er zijn geen kosten aan deze hulpverlening verbonden. 
De jeugdprofessional is niet in dienst van de school en werkt dus onafhankelijk. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk. 
 
12.2 Jeugdprofessional 
 

Het is voor ouders van OBS De Springplank mogelijk om gebruik te maken van een jeugdprofessional. De 
jeugdprofessional werkt vanuit het Centrum voor Jeugd & Gezin Moerdijk en is het aanspreekpunt voor uw 
vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind. De jeugdprofessional voor OBS De Springplank is Paul 
Franken. Als u een afspraak met hem wil maken, kan dat via juf Amanda. 

De jeugdprofessional geeft hulp bij vragen over de opvoeding. Dat kan zijn bij problemen thuis of op school. 

Voorbeelden waarbij de jeugdprofessional ingeschakeld kan worden, zijn: 
- kinderen die niet lekker in hun vel zitten 
- kinderen die geen vriendjes hebben 
- kinderen die voortdurend ruzie maken 
- kinderen die pesten of gepest worden 
- een plotselinge gedragsverandering 
- scheidingsproblematiek 
- een kind dat niet wil luisteren 
- driftbuien, ruzie maken 
 
Samen met ouders, leerkrachten en kinderen wordt gezocht naar een oplossing. 

De jeugdprofessional is er dus voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 

De jeugdprofessional heeft een gesprek met u en luistert naar uw vraag of probleem. 
Soms is één gesprek met de leerling, de leerkracht of de ouders voldoende, soms zijn meer gesprekken 
nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cjgmoerdijk.nl/
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12.3 Jeugd Gezondheidszorg (GGD) 

 

Onderzoek kinderen groep 2 

Wanneer uw kind in groep 2 zit, onderzoekt een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg uw kind op 
school. Er wordt dan gelet op het zien, het horen, de lengte en het gewicht. Alleen als er bijzonderheden zijn, 
krijgt uw kind een uitgebreid onderzoek. 

 

Onderzoek kinderen groep 7 

Het onderzoek dat plaatsvindt wanneer uw kind in groep 7 zit, wordt uitgevoerd door de verpleegkundige. 
Onderwerpen die hier met name aan de orde komen zijn hygiëne, slapen, voeding en gedrag. Ook is er 
aandacht voor opvoedingsvragen, het horen, het zien en lichamelijk groei. 

 

Onderzoek op verzoek 

Het kan zijn dat op basis van het onderzoek uit groep 2 of groep 7 uw kind opnieuw uitgenodigd wordt voor 
een onderzoek. Bovendien kan er een onderzoek plaatsvinden op verzoek van uzelf of van een leerkracht. 
Tenslotte kunnen de bevindingen van het consultatiebureau een reden zijn voor uitgebreider onderzoek. 

 

Vaccinaties 

Wanneer uw kind 9 is, ontvangt u in het kader van het Rijksvaccinatie Programma een oproep voor twee 
prikken; één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR) en één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP). Als uw 
kind niet volledig is gevaccineerd, kunt u voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht. 

 

Overige taken 

De medewerkers van JGZ geven naast individuele voorlichting ook groepsvoorlichting aan kinderen ouders 
en leerkrachten. Dit kan gaan over onderwerpen als verzorging van het gebit, behandeling van hoofdluis en 
voeding. Met vragen over infectieziekten kunt u bij de GGD terecht. 

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de motoriek, het zien, het horen, moeilijk gedrag, pesten of 
zindelijkheid, dan kunt u contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.  
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12.4 Leerplicht 

De schooltijd van de meeste kinderen en jongeren verloopt zonder grote problemen. Maar soms is extra 
ondersteuning nodig. Om de bijdrage van gemeenten hieraan zo goed mogelijk te organiseren bundelen 
achttien West Brabantse gemeenten vanaf 1 augustus 2012 hun krachten in het Regionaal Bureau Leerplicht 
West-Brabant (RBL West-Brabant). Bij dit regionaal bureau zijn diverse leerplichtambtenaren in dienst. Een 
leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet.  

De leerplichtambtenaren tikken niet alleen overtreders van de leerplicht op de vingers, maar hebben ook 
een maatschappelijke zorgtaak. Ze zoeken oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan van een 
leerling in gevaar brengen.  

De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich bekommeren over 
het welzijn van de jeugd. 

Wilt u ook meer weten over de Leerplichtwet raadpleeg dan www.rblwest-brabant.nl of bel met de 
leerplichtambtenaar verbonden aan onze school. Via 076529 81 17 kunt u vragen naar de juiste ambtenaar. 

Regelmatig ontvangen wij van ouders het verzoek om een of meerdere extra vrije dagen voor hun kinderen 
te verlenen. In bepaalde gevallen, zoals hieronder beschreven, kunnen wij daaraan gevolg geven, maar wij 
zijn hierbij aan regels gebonden volgens de Leerplichtwet.  

Uw kind mag al naar school zodra het 4 jaar is geworden, maar het is pas leerplichtig op de eerste schooldag 
van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden.  

 

 

http://www.rblwest-brabant.nl/

