
KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
Aandacht voor ieder individueel kind; waarin 
de driehoek kind-ouder-leerkracht centraal 
staat.

LAAGDREMPELIGE, EERLIJKE EN OPEN 
CULTUUR
Waarbij wederzijds vertrouwen onze basis is.

EEN BETROKKEN, AMBITIEUS EN 
PROFESSIONEEL TEAM
Samen werken aan kwalitatief sterk onderwijs, 
waarbij de resultaten al jaren boven het 
landelijk gemiddelde liggen.

DE SCHOOL IS EEN OEFENPLAATS 
WAARIN WE LEREN HOE WE MET 
ELKAAR OMGAAN.
We werken samen, gaan met elkaar in gesprek 
en helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig 
voelt.

EFFECTIEVE DAGINDELING MET VEEL 
STRUCTUUR
Rust, regelmaat en doorgaande leerlijnen,
waarin de basisvaardigheden centraal staan.

HELDERE COMMUNICATIE
Met behulp van onze app, ouderbrieven, 
website, informatieavonden, presentaties en 
open lessen.

EEN BIJZONDER PRETTIG 
SCHOOLGEBOUW
Waar de deur altijd open staat. Met vrolijke 
kleuren, fijne speelhoeken en een speelplein 
met uitdagende beweegsituaties.

ENGELS VANAF GROEP 1
Geïntegreerd in ons onderwijs en ondersteund 
door een vakleerkracht.

BETROKKEN OUDERS
Met een actieve rol in de MR, OR en bij alle 
andere activiteiten. Samen zorgen we voor 
een onvergetelijke basisschooltijd voor onze 
leerlingen!

KOM LANGS OM KENNIS MET ONS TE MAKEN!

Lijsterstraat 2  I  4793 GZ Fijnaart
Tel. 0168 – 463 257  I  post@springplank.net

OBS de Springplank is een kleinschalige openbare school midden in Fijnaart. 
Een fijne plek waar kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar samenleven, 
samenwerken, samenspelen en alles delen wat bij het leven komt kijken.

Een gezonde afspiegeling van de gemeenschap draagt bij aan het fundament voor de toekomst. 
Optimale individuele ontwikkeling van al onze leerlingen in een veilige omgeving staat hierbij 
centraal. 



Toegankelijk,
dynamisch,
grensverleggend,
vertrouwd.

OBS De Springplank staat voor kwaliteit van het onderwijs en mag zich het predicaat Excellente School 
aanmeten. Een uitzonderlijke onderscheiding, waar we erg trots op zijn! We zetten in op de ontwikkeling 
van de Engelse taal door vroeg vreemde taal onderwijs aan te bieden op een hoog niveau. Vanaf groep 1 
is Engels geïntegreerd in het onderwijs, de lessen worden ondersteund door een vakdocent. 


