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Voorwoord   
Voor u ligt de schoolgids van de gereformeerde Daltonschool de Springplank in Leek. In deze gids informeren we de ouders 
en andere mensen die betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Ook verantwoorden wij ons met deze gids richting  
de onderwijsinspectie.
In deze gids beschrijven we wie wij zijn, wat we doen en welke resultaten we hebben behaald. Ook vertellen we welke 
voornemens we hebben voor het schooljaar 2018 – 2019. U vindt informatie over drie belangrijke onderwerpen:  
identiteit, kwaliteit en veiligheid.

Wij zijn blij dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is, daar werken we hard aan. Als schoolteam zijn we enthousiast en  
gedreven om elke kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
We werken actief aan een veilige school. Een veilig pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. 
We maken hiervoor gebruik van de kanjertraining. Onze identiteit is onderscheidend. Wij zijn een school met de Bijbel.  
Onze identiteit is van grote invloed op ons doen en laten. We leven en werken in het besef van afhankelijkheid van onze 
Vader in de hemel. Ook in het nieuwe schooljaar verwachten we onze hulp weer van Hem!

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
namens het team van De Springplank

Gea Boersema-Nienhuis
augustus 2018
dir.springplank@NoorderBasis.nl
0594-512720
06-17580548
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1. De school
1.1 Geschiedenis van de school
Op 10 augustus 1967 werd in Leek de gereformeerde schoolvereniging opgericht. In augustus 1968 begint de school in de 
“Oude Ulo” te Leek. In augustus 1975 wordt de nieuwe school aan de Oldenoert 55 in gebruik genomen. In augustus 1976 is 
de aanbouw van de kleuterafdeling klaar. In december 2010 zijn we officieel een Daltonschool geworden.
In 2012 is onze school volledig gerenoveerd. We beschikken nu over een modern, licht en ruim gebouw met een mooi, ruim 
schoolplein om het gebouw.

1.2 Betekenis van de naam van de school
In de naam van onze school komt de identiteit subtiel tot uitdrukking. We zien de verende plank voor ons die in het gymnas-
tieklokaal wordt gebruikt. Hiermee kun je je afzetten voor een sprong. Door het onderwijs dat gegeven wordt ontwikkelen 
de kinderen zich. Daarnaast geeft de school een meerwaarde aan het onderwijs. Onze kinderen worden Bijbels onderlegd 
en begeleid, zodat ze de sprong naar een hoopvolle toekomst kunnen maken.

1.3 Schoolgrenzen
Het voedingsgebied van de school wordt gevormd door de grenzen van de kerkelijke gemeenten te Leek, Kornhorn, 
Nietap en Marum. Onze leerlingen komen uit Leek, Nietap, Enumatil, Marum, Boerakker, Kornhorn, Nuis en Haulerwijk.
Op de teldatum 1 okt. 2017 hadden we 184 leerlingen binnen de school. De school heeft dit seizoen 8 groepen. 

1.4  NoorderBasis “Scholen met de Bijbel”  
De school valt onder het bestuur van NoorderBasis, een vereniging van 33 gereformeerde basisscholen. Op de scholen 
staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. 

1.5 Directie
De directie van de school bestaat uit een persoon. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het 
onderwijskundig proces. Zij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op school worden 
georganiseerd. Zij legt verantwoording af aan het boven schoolse management. Zij houdt contact met de afdelingsraad, 
de MR en buitenschoolse instanties.
 
1.6 Het team 
Het schoolteam bestaat uit de directeur, de Intern begeleider en tevens adjunct directeur, 14 leerkrachten, twee onderwijs-
assistenten en een administratieve kracht. De intern begeleider houdt zich bezig met de coördinatie van de zorg binnen de 
school.

1.7 Afdelingsraad 
NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling 
kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag 
(het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om  
het wel en wee van het personeel. 

1.8 Medezeggenschapsraad 
De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden.  
De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens. 

Waar houdt de MR zich mee bezig:
De MR overlegt met de locatiedirecteur over belangrijke schoolzaken, zoals:
• besteding van geld
• beheer van gebouwen
• vaststellen van vakanties en vrije dagen
• de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
• veranderingen in onderwijskundige doelstellingen van de school
• vaststellen van schoolplan
• vaststellen van schoolgids
• aanstellen van personeel

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 
 - die waarover de MR eerst advies moet geven;
 - die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
 - die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
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Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel goed gebruiken om een eigen oor-
deel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. Wanneer de MR advies mag uitbrengen, 
hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding die richting in moet slaan. De directie kan het advies van de MR naast zich 
neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meest formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de 
MR vereist is, voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Bijvoorbeeld voor de vaststelling van het schoolplan of 
de Tussen Schoolse Opvang.

De MR stelt het op prijs dat ouders vragen stellen en meedenken. Dat kan door een mail te sturen naar  
mr.springplank@NoorderBasis.nl of een van de leden aan te schieten. 

1.9 Leerlingen en ouders  
De ouders hebben binnen de school een belangrijke plaats. Zij zijn het, die als ze lid zijn van de schoolvereniging, de school 
in stand houden. Veel ouders zijn lid van een commissie die activiteiten organiseert, zoals ouderavonden, activiteiten, 
broodschool, speldag enz. Veel ouders zetten zich in voor de school, op het moment als dat nodig is, bv. vervoer excursie, 
schoolschoonmaak, klussen, ed. 

1.10 Het schoolgebouw 
Het schoolgebouw is in 2012 volledig gerenoveerd. De school heeft 8 leslokalen, een handvaardigheid lokaal, vier studie-
ruimtes, drie leerpleinen, een speellokaal, een ruime aula, opslagruimtes, een teamkamer en enkele kantoorruimtes.  
Voor elke bouw is een toiletgroep. Daarnaast is er een invalidentoilet.
Rond de school ligt een ruim schoolplein. Aan de straatkant ligt het onderbouwplein. Achter de school is het plein voor de 
middenbouw- en bovenbouw leerlingen. De pleinen zijn in 2012 opnieuw aangelegd. De speeltoestellen zijn vernieuwd. 
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2. Waar staan we voor 
2.1 Identiteit
De school is een gereformeerde school. Dat betekent o.a. dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen wor-
den, die lid zijn van een kerkgenootschap die zich baseert op de Bijbel en de drie formulieren van eenheid. Alleen leden 
van die kerken kunnen lid zijn van de schoolvereniging. Inhoudelijk betekent dat, dat de leerkrachten oprechte christenen 
zijn en dat ook moeten uitstralen en overdragen op de kinderen. 
In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien. We noemen een paar doelstellingen:
a. We geven gereformeerd, bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de schoolvereniging;
b.  We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met verschillen die  

er tussen de leerlingen zijn
c. We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving.
Wat wij onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van NoorderBasis.  
Deze kunt u vinden op de site www.NoorderBasis.nl 

2.2 Onze missie

Leren en leven in het Licht van Gods Liefde

De Springplank wil een school zijn waar in een open en veilige sfeer geleefd wordt volgende de Bijbelse normen en  
waarden. Het team probeert daarin voortdurend het goede voorbeeld te geven, zodat de leerlingen zich in de dagelijkse 
praktijk daaraan kunnen spiegelen. Als de leerlingen van school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene 
ontwikkeling hebben meegekregen om op hun plek in de wereld te kunnen functioneren. De leerlingen op De Springplank 
hebben oog voor hun naaste. Ze voelen zich als kind van God gewaardeerd door de medeleerlingen en de leerkrachten. 
Ze gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en de school aan hen overdragen. Ze gaan goed om 
met hun gaven en talenten.

2.3 Schoolklimaat
De meest centrale figuur in het bepalen van het klimaat op onze gereformeerde school is de leerkracht. De leerkracht 
moet een echt christen zijn. Echt zijn in je geloof is de kern. Overdracht van normen en waarden moeten gebaseerd zijn  
op een levend geloof in Jezus Christus. Vanuit deze geloofsovertuiging en geloofsbeleving moeten kinderen ervaren dat  
ze kind van God zijn.
We streven naar een positief en veilig klimaat. Elke leerling wordt uitgedaagd om te leren en het maximale uit zichzelf te 
halen. We hebben met het schoolteam regels opgesteld die we consequent hanteren. Hiermee zorgen we voor een kind-
vriendelijk klimaat met een duidelijke structuur. De regels worden regelmatig met de kinderen besproken en geüpdatet.

2.4 Uitgangspunten
Ieder teamlid voelt zich mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in school. Dit geldt zowel voor het afgesproken 
beleid als voor de netheid in de lokalen en in de gemeenschappelijke ruimtes.
Er is sprake van een open school. Er is zoveel als mogelijk contact tussen de ouders, de leerkrachten en de directie. 
Zowel de leerlingen als de teamleden voelen zich veilig in en om de school. Het team gaat op een professionele manier 
met elkaar om. Punten van kritiek worden in een-op-een situaties besproken en zo nodig in breder verband.

2.5 Aanmeldingsbeleid
Met alle ouders van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd.  
De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en een lid van de afdelingsraad. In dat gesprek staan  
de volgende vragen centraal:
•  is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerde onderwijs op school en datgene wat  

uw zoon/ dochter thuis meekrijgt in de opvoeding;
•  stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord 

(zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen. 
In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geeft u aan dat u er van 
harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde uitgangspunten. 
Zie ook www.NoorderBasis.nl

2.6 Overleg met de kerk
In de school hebben we regelmatig themaweken over christelijke onderwerpen. Samen met de kerk maken we er één 
groot feest van. Dit schooljaar werken we aan het thema’s “Zien”.. Er is dan ook regelmatig overleg tussen de predikanten 
van de kerken en een afvaardiging van het personeel.
Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen de liederen van de kerk kennen. De liederen worden met regelmaat in de 
kerken gezongen.
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2.7 Zending
We besteden in de lessen regelmatig aandacht aan de zending. Door het sparen van de kinderen willen we dit belangrijke 
werk dichter bij de kinderen brengen. Regelmatig nodigen we een zendeling uit, wanneer hij met verlof is, om over zijn werk 
iets te vertellen en te laten zien. Het geld dat iedere maandag wordt meegebracht is bestemd voor de zendelinge Marjan 
Sikkema. Marjan werkt in Papoea Nieuw Guinea. Een klein deel gaat naar de stichting ‘Red een kind’. 

3. Organisatie van het onderwijs
3.1  Leerplicht
Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. In bijzondere gevallen kan op verzoek van de ouders voor een kind dat nog geen 
6 jaar oud is voor ten hoogste 5 uren per week vrijstelling worden verleend, eventueel te verlengen met nog eens 5 uren per 
week. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te doorbreken.
Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als u uw vierjarig kind hebt laten inschrijven, voor hen dezelfde regels als voor 
vijfjarigen.

3.2 Aanmelding nieuwe leerlingen
Ongeveer twee keer in het jaar organiseren we een open dag, iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te nemen 
in onze school. Via diverse media zullen we hier aandacht aan besteden. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via ons contactformulier op onze site, bellen mag natuurlijk ook!

Wanneer u uw kind d.m.v. ons aanmeldformulier heeft aangemeld, ontvangt u ongeveer een maand voordat uw kind naar 
school mag, een oproep om te komen kennismaken met de groepsleerkracht van groep 1 en de kinderen die al in  
de groep zitten. 
Bij het eerste kind uit een gezin vinden er aanmeldingsgesprekken plaats. U wordt uitgenodigd op school voor een gesprek 
met een lid van het afdelingsraad en de directeur. Kiezen voor gereformeerd onderwijs is een bewuste keuze. Wanneer u al 
meer kinderen op school heeft, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. De verdere gang van zaken wijst zich 
daarna vanzelf.

Als uw kind vier jaar is geworden mag het naar school. Een aantal leerlingen komt direct na de zomervakantie op school. 
Dit zijn de leerlingen die in of voor de zomervakantie 4 jaar zijn geworden. De anderen leerlingen volgen in de loop van het 
cursusjaar, steeds na een vakantie.

Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar school, maar is dan nog niet leerplichtig. Kinderen vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig 
en moeten dus naar school. 
Voor kinderen van 5 jaar bestaat een algemene ontheffingsmogelijkheid voor 5 uren per week, als het kind het lichamelijk 
of geestelijk niet aankan. Dit is eventueel uit te breiden tot 10 uur, in overleg met de directeur. 
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen een aantal dagdelen komen kennismaken en meedraaien in de groep.  
Ze worden als leerling ingeschreven op de eerste schooldag na een vakantie op of na hun vierde verjaardag. We gaan er 
van uit dat leerlingen zindelijk zijn en zichzelf kunnen redden op de wc.

3.3 Overgangsprotocol
Voor de overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 gebruiken we een overgangspro-
tocol. Voor elk kind nemen we een individuele beslissing die gebaseerd is op diens ontwikkeling. Het zal echter duidelijk zijn 
dat oudere kinderen eerder toe zijn aan de overstap naar groep 2 of groep 3 dan jongere kinderen. Het volledige protocol 
is op school beschikbaar.

3.4 Schoolorganisatie
We zijn een Daltonschool. In december 2010 zijn we officieel een Daltonschool geworden en in november 2016 zijn we  
voor de tweede keer gevisiteerd. We mogen ook de komende 5 jaar het Daltoncertificaat voeren.De principes van het  
Daltononderwijs kom je steeds meer tegen in het moderne onderwijs. Je vindt ze terug in het voortgezet Middelbaar  
en Hoger onderwijs. De meeste basisscholen hanteren elementen uit het Dalton onderwijs. 

De pijlers van Dalton-onderwijs zijn:
1. Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
4. Reflectie
5. Evaluatie
6. Borging
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Vrijheid in gebondenheid 
Grenzen stellen
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om  
eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag.  
‘De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het 
zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven 
met anderen’, zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De leerkracht 
biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

Verantwoordelijkheid leren
Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de 
eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het 
nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leerkracht. 

Stap voor stap
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelf-
standig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken en
inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke. 

Zelfstandigheid 
Zelfstandige mensen
Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig 
dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. 
Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee. 

Zelfstandig werken
Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen 
veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat iedere leerling nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. 
Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling.

De dagen van de week hebben hun eigen kleur.  
Het werk dat de leerlingen maken, wordt in de kleur van de dag op hun weektaak ingekleurd.

Samenwerken
Respect voor de ander.
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die 
je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal 
gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en 
respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 

Effectiviteit/ doelmatigheid
Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De weektaak als drager van de te 
leren vaardigheden en kennis, biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat 
houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig

Reflectie
Reflectie en evaluatie in de dagelijkse lespraktijk zijn belangrijk bij het verkennen van de leerweg om het beoogde doel te 
bereiken, zowel voor de leerkracht als voor de leerling. 
Alle leerkrachten reflecteren op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie 
over het onderwijs voortdurend plaats. 

Dalton en identiteit
Het Daltononderwijs geeft scholen een hoop ruimte om de eigenheid ervan te laten uitkomen. We komen ook niet in  
conflict met onze gereformeerde grondslag. Het Daltononderwijs is geen levensbeschouwelijk onderwijsmodel. Het wil  
eigentijds onderwijs geven in een veranderende samenleving. We maken op onze school onze eigen keuzes, die passen  
bij onze identiteit, onze onderwijskundige ideeën die natuurlijk ook passen bij de leerlingen die we hebben.

Informatie
Meer informatie over het daltononderwijs kunt u vinden op www.dalton.nl of in ons daltonboek. Daarin staat beschreven 
hoe wij dalton vormgeven op De Springplank. Het daltonboek staat ook op onze website.
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3.5 Onderwijsaanbod

Bijbelonderwijs
Iedere dag staat er Bijbelonderwijs op het rooster. De vertelling is daarbij de meest gehanteerde werkvorm. Daarnaast 
wordt er ongeveer 2 keer per jaar gewerkt aan christelijke projecten. Deze projecten worden gecoördineerd door de  
commissie ‘Kind en Kerk’. In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode Levend Water.

Onderwijsaanbod in groep 1 en 2
In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt thematisch gewerkt om zoveel mogelijk bij de leefwereld van de kinderen aan te slui-
ten. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk dat de kinderen zich emotioneel vrij voelen, dat ze nieuwsgierig en geïnteres-
seerd zijn. Verder dat ze zelfvertrouwen hebben en zich competent voelen. Dat noemen we de basisontwikkeling. Daarnaast 
wordt gewerkt aan de zgn. brede ontwikkeling: Kinderen leren communiceren, samen spelen en samen werken. Ze zijn actief, 
nemen initiatieven en leren zich te uiten. Verder moeten ze ook d.m.v. schoolactiviteiten de wereld om zich heen steeds be-
ter leren kennen. Er wordt gewerkt aan het voorstellingsvermogen en de creativiteit. Daarnaast proberen we te bereiken, dat 
ze dingen willen gaan onderzoeken En dat ze leren redeneren en problemen op te lossen. Verder hanteert de onderbouw 
van de school leerlijnen voor de volgende gebieden: taal- en gespreksactiviteiten, beginnende geletterdheid, rekenen en 
wiskunde, spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten en voor de fijne en grove motoriek. Voor ieder kind wordt 
periodiek bijgehouden waar het zich bevindt op elk van die lijnen. We gebruiken hiervoor de methode Onderbouwd.

Rekenen
In de kleutergroepen gebruiken we de methode “Onderbouwd”. De doelen van het beredeneerd leerstofaanbod worden 
hierin verwerkt. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Pluspunt. In de groepen 3 t/m 8 wordt methode  
gebonden software van Pluspunt gebruikt voor extra oefeningen. Daarnaast werken we in groep 3 t/m 5 met de methode  
‘Met sprongen vooruit’. Deze methode is geïntegreerd in de rekenmethode Pluspunt. Voor de goede rekenaars hebben  
we een Plusboek van Pluspunt.

Taal/spelling
Spreken en luisteren: In de kleutergroepen gebruiken we Schatkist en Onderbouwd. In groep 3 wordt de methode Veilig 
Leren Lezen Kim-versie gebruikt. Vanaf groep 4 wordt de nieuwe methode Staal gebruikt. Opbrengstgericht werken en 
toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. 
Staal combineert spelling en grammatica.

Lezen
-  Voorbereidend en aanvankelijk lezen: in groep 1 2 wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmidde¬len om de belang-

stelling voor de geschreven taal bij kinderen te wekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. We werken in deze  
groepen met een beredeneerd aanbod met behulp van een gedeelte van Schatkist. In groep 3 gebruiken we de 
methode Veilig leren lezen Kim-versie

-  Voortgezet technisch lezen: vanaf halverwege groep 3 wordt gebruik gemaakt van boekjes die op AVI-niveau zijn  
ingedeeld. We gebruiken de vorm ‘duo lezen’ om het technisch lezen extra te trainen. 

-  Studerend en begrijpend lezen: vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip XL (begrijpend studerend  
lezen). In groep 5 t/m 8 gebruiken we Diatekst. Deze is gekoppeld aan de zgn. diatoetsen, waardoor kinderen op hun 
niveau en met ondersteuning waar nodig leren. In groep 7 en 8 gebruiken, naast Nieuwsbegrip XL, de methode Blits om 
de studievaardigheden extra te oefenen. 

-  Belevend lezen: dit doen we o.a. door voorlezen, vrij individueel lezen en boekpromotie. De klassenbibliotheek vervult 
daarbij een belangrijke rol. Een paar jaar geleden hebben we de klassenbibliotheek vernieuwd. We halen regelmatig 
met de hele groep boeken uit de bibliotheek. Verder nemen we deel aan leesprojecten via de plaatselijke bibliotheek.

Schrijven
Technisch schrijven: vanaf groep 3 maken wij gebruik van de methode Schrijven in de basisschool

Engels
Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Take it easy” . De leerstof wordt aangeboden aan groep 7 en 8. 

Wereldoriëntatie
Vanf het schooljaar 2017 – 2018 werken we door de hele school met de methode vier keer wijzer. Hierin worden de  
vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, bevorderen van gezond gedrag, muziek, kunstzinnige vorming, verkeer en 
burgerschap in thema’s aangeboden. We maken ook gebruik van de NME (Natuur Milieu Educatie). De NME biedt vaak 
praktische lessen aan die de kinderen de natuur laten ervaren.

Techniek
In de groepen 1-8 gebruiken we bij dit vak ‘de techniektorens’. We hebben een jaarplan techniek opgesteld.  
Ook maken we gebruik van aanvullende opdrachten van ‘Gigo techniek’.
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Verkeer
Groep 7 doet elk jaar mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
We gebruiken sinds 2011 de Kanjertraining. De Kanjertraining gebruiken we preventief. De Kanjertraining richt zich op  
respect hebben voor elkaar en vertrouwen hebben in elkaar.

Bewegingsonderwijs
In de kleutergroepen wordt meestal thematisch gewerkt. In het speellokaal is, naast allerlei klein spelmateriaal, ook groot 
klimmateriaal aanwezig. Spel, zowel binnen als buiten, zowel vrij als geleid, beschouwen wij als een belangrijk onderdeel 
van het lesprogramma in de kleutergroepen. In groep 1 en 2 gebruiken we de map ‘bewegingsonderwijs in het speel-
lokaal’. In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van de methode ‘Planmatig bewegingsonderwijs’.

Seksuele vorming
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding.
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en  
begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen.
Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door  
gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is. 
De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat 
vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen
Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het als een aanvulling op 
de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden verondersteld. Wij spreken 
heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding bestaat. Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan staan wij  
op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw.

Samengevat:
· De seksuele voorlichting en opvoeding is in de eerste plaats de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders.
· De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak. 

3.6 Buitenschoolse activiteiten

Sporttoernooi
Er wordt jaarlijks gekeken naar het aanbod van sporttoernooien waaruit op vrijwillige basis een keuze wordt gemaakt. 

3.7 Vervangingsprotocol 
Als een leerkracht ziek is of verlof heeft worden de lessen over genomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de 
duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden.  
Ook is het een optie om de groep te verdelen over andere groepen. 
In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de  
volgende afspraken:
• in principe niet de eerste dag
• alleen in het uiterste geval 
• ouders worden schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld
• de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen 
Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven.

3.8 Stage 
Er zullen regelmatig stagiaires op school zijn. Meestal zijn dat studenten van de Gereformeerde Hogeschool. Vierdejaars 
studenten worden wel lio’s genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een 
groep werken. Soms hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook  
stagiaires actief Christen zijn en lid van een kerkgenootschap.

3.9 Leerlingenraad

Doelstelling van de leerlingenraad
• Vergroting van de betrokkenheid van de leerlingen bij de school.
• Actief burgerschap, ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en anderen. 
• Ze leren overleggen, samen te werken en hun mening te uiten. Vooral op praktisch terrein kunnen ze veel nut hebben.
• Verhoging van de kwaliteit van de school. Leerlingen hebben vaak, vanuit onverwachte hoek, hele goede ideeën. 
Het meet ook de mate waarin de leerlingen tevreden zijn over de school.
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De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 5-8. 
Tegenover groep 5/6, hangt de ideeënbus voor de leerlingenraad. De kinderen kunnen daar hun ideeën in doen.  
De leerlingen van groep 7 zorgen dat de post er uit gehaald wordt en wordt verspreid onder de leden.
Een van de teamleden, in ons geval is dat de directeur, is adviserend lid van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad denkt mee over alle zaken die de leerlingen van “De Springplank” bezighouden. Het bespreekt de zaken 
die de leerlingen zelf belangrijk vinden.
- De leerlingenraad geeft adviezen.
- De raad komt één keer per maand samen onder schooltijd. 
- De vertegenwoordigers van de leerlingenraad vertellen in hun groep wat er in de vergadering besproken is. 

De vergaderingen van de leerlingenraad
- De leerlingenraad vergadert 10 keer per jaar. De data worden aan het begin van het jaar vastgesteld.
- Voor iedere vergadering maakt de voorzitter een agenda.
- De leden uit groep 7 zorgen dat alle leden en adviseurs een verslag en de agenda krijgen.
- In iedere groep is een map met de stukken van de leerlingenraad.

De verkiezingen van de leerlingenraad
- De leden zitten twee jaar in de leerlingenraad.
- De verkiezingen worden gehouden in januari.
-  De verkiezingen worden gehouden door de groepsleerkracht en de leerlingenraadsleden uit die groep. Zij vragen wie 

er in de leerlingenraad willen en laten de leerlingen uit die groep een stem uitbrengen op een van deze leerlingen.
- De uitslag van de verkiezingen is openbaar.

Introductie van de leerlingenraad
In de groepen 5 t/m 8 wordt (kan) elk jaar een project gehouden over de verkiezingen. 
De leerlingen krijgen zo inzicht in het verloop van democratische processen. 

3.10 Huiswerk
De meeste dingen die de kinderen moeten leren, leren ze op school. Toch wordt er daarnaast wekelijks wat huiswerk  
meegegeven, zodat de kinderen niet helemaal onvoorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Het beleid van school is, 
dat het huiswerk in de bovenbouw elk jaar wordt uitgebreid. Ook wordt er aandacht besteed aan het “leren leren”.
 
3.11 ICT
Wij zien ICT als hefboom voor goed onderwijs en is dus ondersteunend voor leerkrachten en leerlingen. Er hangen in de 
groepen 1 t/m 8 digiborden. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van educatieve software behorende bij de  
vakken. In het schooljaar 2018 – 2019 gaan we een pilot digitaal verwerken bij het vak rekenen uitvoeren om te kijken of we 
op deze manier ons rekenonderwijs kunnen versterken en of het de leerkrachten kan helpen bij het geven van een gerichte 
rekeninstructie.
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4. Kwaliteitszorg
4.1 Algemeen
Om de vier jaar moeten scholen een schoolplan maken. Het is een document dat in eerste instantie bestemd is voor de in-
spectie. De school beschrijft daarin haar uitgangspunten en doelen, de verschillende vakken die gegeven worden, hoe de 
zorg geregeld is en hoe de kwaliteitszorg in elkaar zit. Dit alles mondt uit in een opsomming van zaken die te verbeteren zijn. 

Uitkomsten
De uitkomsten worden door de school goed geanalyseerd en in beleidsdocumenten omgezet. In de praktijk is het ook zo 
dat we de meeste leerlingen nog een aantal jaren volgen wanneer ze al op het voortgezet onderwijs zitten. De cijferlijs-
ten krijgen we jaarlijks van het Gomarus College te Groningen met daarbij de informatie of de leerlingen nog op dezelfde 
afdeling zitten als wij geadviseerd hebben. We kunnen zo ook nagaan of we de goede adviezen hebben gegeven en de 
leerlingen nog op het zelfde niveau werken. 

Schoolplan 2015-2019
In het voorjaar van 2015 hebben we als school een uitvoerige 0-meting gedaan in de vorm van een zelfevaluatie.  
Alle kwaliteitskenmerken zijn daarbij in beeld gebracht. Ook hebben we een tevredenheidsenquête gehouden onder  
ouders en leerlingen (in maart 2013). De gegevens die hieruit zijn gekomen, hebben we gebruikt als input voor het nieuwe 
 schoolplan. Het schoolplan 2015-2019 wordt verder uitgewerkt in schooljaarplannen. Voor ieder cursusjaar wordt een 
schooljaarplan opgesteld.

4.2 Verbeterplannen 

Het huidige schoolplan gaat over de periode 2015-2019. 
Onze school had voor het schooljaar 2017-2018 de volgende plannen:
Dalton
-  We gaan de aanbevelingen n.a.v. het visitatierapport van november 2015 nog verder uitwerken in het daltonjaarplan 

(afstemmen tijdens de instructie, portfolio).

Zorg
-  We gaan handelingsgericht werken (opbrengsten van toetsen analyseren en verwerken in het lesprogramma)  

blijvend toepassen.
-  Een leerkracht heeft zich geschoold tot onderwijskundig ICT’er en een leerkracht heeft de opleiding tot hoogbegaafd-

heidspecialist gevolgd daarnaast is een leerkracht die de leergang dyslexie volgt. 

Onderwijs
- We zijn voor de zaakvakken thematisch gaan werken.
-  We hebben onze komeetgroep verankerend in het onderwijs in de groepen. Binnen de groepen willen we gaan  

compacten, verrijken en verbreden.

Scholing
-  Als team hebben we ons geschoold in het geven van expliciete directe instructie; een didactisch model die weten-

schappelijk bewezen, werkt voor het aanleren van nieuwe kennis.

In het schooljaar 2018 - 2019 hebben we de volgende verbeterplannen: 
Zorg
-  De opbrengsten van alle toetsen worden twee keer per jaar geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyses worden 

verbeteringen in het onderwijs doorgevoerd. 
- Leerlingenzorg vindt (bij voorkeur) binnen de klas door de leerkracht plaats en bij hoge uitzondering buiten de klas.

Dalton
-  Het hele team wordt geschoold door een Daltontrainer. We willen hiermee bereiken dat alle teamleden de nieuwste 

inzichten vanuit het Dalton onderwijs kennen, daarnaast dat alle leerkrachten hun bevoegdheid halen of een verdie-
ping slag m.b.t. daltononderwijs hebben gemaakt. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn; eigenaarschap, 
reflectie, weektaken, portfolio, zelfstandig werken, afstemming op alle leerlingen.

Onderwijs
- We hebben de rekenmethode Pluspunt verder geïmplementeerd. 
- We zetten de IPads op een effectieve manier in de klassen in.
- We formuleren een visie op ons schrijfonderwijs 
- We formuleren een visie op ons Engelstalige onderwijs. 
- We hebben een schoolplan voor de periode 2019-2023 geschreven. 
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4.3 Resultaten van het onderwijs
Ieder jaar nemen we in groep 8 de CITO-Eindtoets af. In onderstaand overzichtje laten we zien hoe onze school de laatste 
vier jaar scoorde. We zetten er ook de score bij die de inspectie hanteert als ondergrens.

Uit dit overzicht blijkt dat we de afgelopen twee jaar boven de de ondergrens van de inspectie liggen. We zijn zeer content 
met de goede eindopbrengsten en willen deze opbrengsten van voldoende niveau blijvend realiseren. 
Omdat de eindtoets vanaf 2015 verschoven is naar april, kan deze niet meer meetellen voor het advies VO. De kwaliteit 
van het onderwijs op onze school is goed en op niveau. In april 2018 heeft de inspecteur onze school bezocht met een  
thema onderzoek over het didactisch handelen. Tijdens dit bezoek heeft hij geen zorgpunten geconstateerd maar een 
goede basis om als school verder te gaan ontwikkelen.

4.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Het vervolgonderwijs heeft de volgende richtingen: HAVO, VWO, het VMBO met 4 leerwegen en het PRO (praktijkonderwijs) 
Relatief nieuw is het tweetalig onderwijs. Op het Gomarus College kent men het Vakcollege. Dit is een VMBO richting (basis 
en kader). Wanneer een kind met advies basis of kader naar het Gomarus College (Vondelpad) gaat, wordt de leerling op 
het Vakcollege geplaatst.

De uitstroomgegevens van het cursusjaar 2017/2018 waren als volgt:
- 11 kinderen gingen naar HAVO-VWO
-  7 kinderen gingen de VMBO Theoretische Leerweg volgen
-  1 kind ging de VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg volgen
-  5 kinderen gingen de VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg volgen

4.5 Advisering van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Sinds 2015 mag de school haar schooladvies niet op het Cito Eindonderzoek baseren. De Centrale Eindtoets vindt plaats 
in april. Het advies moet begin maart bij de scholen voor VO liggen. De VO-scholen zijn verplicht het advies van de basis-
school over te nemen. De adviesgesprekken vinden begin februari al plaats. De advisering gebeurt door alle collega’s die 
de leerlingen les hebben gegeven en deze dus ook het beste kennen. Ook spelen de toetsen van het leerlingvolgsysteem 
en de methoden gebonden toetsen een belangrijke rol bij de totstandkoming van het advies. Die toets gegevens worden 
ingevoerd in de Plaatsingswijzer, die op grond van de resultaten van groep 6, 7 en 8 een advies uitbrengt. Deze toets  
gegevens geven een goed beeld van de vorderingen door de jaren heen, waardoor we een volledig en betrouwbaar 
VO-advies kunnen uitbrengen.

4.6 Begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO)
In de winterperiode wordt er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden door het Gomarus College op onze school. De ouders 
krijgen dan informatie over het onderwijs op het Gomarus College te Groningen.
Aan het eind van groep 7 en halverwege groep 8 vindt er een adviesgesprek plaats tussen de ouders en de leerkrachten. 
Tijdens dat gesprek geeft de school een schooladvies voor het VO. In paragraaf 4.5 wordt beschreven hoe we tot een 
schooladvies komen. 
Nadat de adviezen met de ouders zijn besproken en er een definitieve keuze is gemaakt, vullen we op school voor alle  
kinderen een onderwijskundig rapport in. Daarin vermelden we de prestaties die de afgelopen jaren zijn bijgehouden met 
het leerlingvolgsysteem. Persoonlijkheidskenmerken zoals zelfstandigheid en faalangst worden daarin meegenomen.  
Naar de scholen voor VO vindt een warme overdracht plaats. De leerlingen van groep 8 worden besproken, zodat er  
een goede overgang voor deze kinderen naar het Voortgezet onderwijs plaats vindt.
 

Jaar Onze score Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie

2015 535,9 (Cito) 535,3 534,9

2016 529,8 (Cito) 535,1 534,9

2017 361,4 (Dia eindtoets) 359,2

2018 360 360 359,1
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5. Zorg voor de leerlingen
5.1 De ontwikkeling van kinderen volgen
Zodra een kind bij ons op school komt, beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door 
dagelijkse observaties, maar we gebruiken ook genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari 
en juni zijn de toets maanden bij uitstek.
We werken zo nodig met groepsplannen of individuele plannen.De onderwijsbehoefte van alle leerlingen zijn te vinden in 
het groepsoverzicht. Op grond hiervan is het mogelijk om leerlingen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoefte tegelijk  
te begeleiden. De begeleidingsplannen zijn altijd in ontwikkeling. Van de kinderen, die extra zorg nodig hebben (zorgleer-
lingen), wordt op school systematisch een zorgdossier bijgehouden. De IB’er is verantwoordelijk voor het vastleggen en 
actueel houden van deze gegevens. Ouders hebben het recht van inzage in dit zorgdossier van hun kind. 

5.2   Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
•  scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende 

plek); 
•  scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit  

onderwijs en zorg;
• er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie 
Groningen.

Ondersteuning aan leerlingen 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, 
de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen 
bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt 
dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website 
geplaatst).

De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het 
aantal leerlingen per schoolbestuur arrangementen over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scho-
len de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning 
verder uit te werken en te versterken. 
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan 
dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een  
plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaar-
heidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de 
toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). 

Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u www.passendonderwijsgroningen.nl, 
onder de button ‘Commissie van Advies’. U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

Afwegingsproces
Verreweg de meeste kinderen kunnen we gewoon opvangen op onze school. Soms hebben kinderen extra ondersteuning 
nodig. Per kind bekijken we of wij die kunnen bieden. We hebben in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven wat we 
kunnen. De keuzevrijheid van de ouders kan dus worden beperkt door de aard en zwaarte van de specifieke ondersteu-
ningsbehoefte van het kind en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school. Onze school zoekt het belang van ieder 
uniek kind.

Wij hanteren bij het afwegingsproces het volgende stappenplan:
1.  Als de ouders hun kind aanmelden bij onze school neemt onze school binnen de wettelijke termijn van 6 weken  

een besluit of plaatsing mogelijk is. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. De termijn gaat in nadat het  
aanmeldingsformulier is ontvangen.

2.  Er vindt eerst een gesprek plaats met de ouders. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven op de visie van 
de school en op de hieronder beschreven procedure. Ook wordt toestemming van de ouders gevraagd om informatie 
bij derden op te vragen. Die derden kunnen zijn bijvoorbeeld: de huidige school, de eigen orthopedagoog, het  
Medisch Kinderdagverblijf, zorginstellingen en dergelijke. 

3.  De binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, intern begeleider en eventueel de 
orthopedagoog / psycholoog. Besloten kan worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school of de  
voorschoolse voorziening.
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4.  De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden 
kunnen worden en zo ja door wie. Gedacht moet worden aan het gebouw, het onderwijsleerpakket,  
extra personeelsformatie, leerlingenvervoer, ondersteuning door deskundigen buiten onze school enz.

5.  De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en  
de mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de  
ondersteuningsmogelijkheden, zowel materieel als personeel, die de school heeft.

6.  In een afrondend gesprek met de ouders wordt het besluit van de school besproken. Er zijn twee mogelijkheden:
 •  De leerling wordt geplaatst. Er wordt voorafgaand aan de plaatsing een plan van aanpak opgesteld.  

Daarin staat de extra ondersteuning ook omschreven. z.s.m. daarna, maar dat kan ook na plaatsing, volgt een 
ontwikkelingsperspectief. 

 •  De leerling wordt niet geplaatst. In dat geval zal de school aangeven waarom plaatsing niet mogelijk is. 
 Tegelijk neemt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht. 

Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en 
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het 
samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend 
Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het 
speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail:  
info@cigroningen.nl.

Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het Samenwerkingsverband:
Coördinator: Roel Weener – roel@wkonderwijsadvies.nl 
Procesondersteuner: Marjet Westerhoff – marjet.westerhoff@gmail.com 

Website en contactgegevens samenwerkingsverband 
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers.  
Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en 
activiteiten van het samenwerkingsverband. 

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site www.passendonderwijsenouders.nl 
kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met  
alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar  
via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: 
www.5010.nl

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:
mail CvA: info@cvagroningen.nl 
mail CI:  info@cigroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam
Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff
E-mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl

5.3 Interne begeleider
De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Hij of zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het  
realiseren van een passende aanpak voor elk kind.

5.4 Orthopedagogische en ambulante hulp vanuit NoorderBasis
De schoolvereniging NoorderBasis heeft een orthopedagoog, een schoolpsycholoog en een viertal ambulant begeleiders 
in eigen dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind 
uitgebreider getest moet worden.
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5.5 Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer presterende leerlingen
Elk jaar worden de kinderen op De Springplank gescreend op meerbegaafdheid. Het kan namelijk zijn dat kinderen  
‘onderpresteren’, terwijl ze toch meerbegaafd zijn. We maken hierbij gebruik van een speciaal protocol. 
Er zijn op school bijna altijd kinderen die meer dan gemiddeld kunnen leren. Voor hen worden specifieke maatregelen  
genomen. Na de screening op meerbegaafdheid wordt aan de meerbegaafde kinderen de mogelijkheid geboden om 
naast het gewone schoolwerk extra taken en opdrachten te maken. Op school bieden we deze kinderen indien nodig een 
ochtend in de week coaching en begeleiding in de Komeetgroep. De leerkracht geeft deze kinderen handreikingen voor 
hun werk in de klas en gaat met hun in gesprek over het leren leren, leren doorzetten en verrijkingsopdrachten.
Binnen het samenwerkingsverband is er de mogelijkheid om hoogbegaafde leerlingen 1 dag in de week naar een ‘plusklas’ 
te laten gaan. Hier krijgen deze leerlingen dan op een manier les, die past bij hun mogelijkheden. 

De plusklas
De plusklas wil extra zorg bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Deze plusklas is er voor kinderen van groep 3-8.  
We proberen op school zo goed mogelijk aan te sluiten bij mogelijkheden van kinderen. Kinderen die meer aankunnen, 
bieden we extra uitdaging. Voor de meeste kinderen is dit toereikend. Toch zijn er kinderen die nog meer nodig hebben. 
Hiervoor is de plusklas. Kinderen gaan naar de plusklas om iets te leren. Doelen zijn hier veelal: leren leren, doorzetten als 
iets echt heel pittig is, zicht krijgen op eigen mogelijkheden en het aanpakken van een taak. Het is de bedoeling dat deze 
leerlingen, nadat ze voldoende zijn begeleid, weer terugkeren op de eigen school en zich daar prima kunnen redden met 
uitdagende middelen.
Deze groep leerlingen gaan elke dinsdag of donderdag naar een basisschool van ons samenwerkingsverband en krijgen 
les van leerkrachten die hiervoor een speciale cursus hebben gevolgd. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om aan te 
melden.

48+ project
Voor leerlingen in groep 8 die meer uitdaging nodig hebben, verzorgt het Gomarus College in Groningen het 48+ project. 
Om de week gaan deze leerlingen (2 lesuren) naar het Gomarus en krijgen hier in thema’s (project)les. Elk project bestaat 
uit 4 lessen. Er worden per jaar 4 projecten gegeven. 

5.6 Verwijsindex

Zorg voor Jeugd/Centrum voor Jeugd en Gezin.
Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet 
zo goed of je ziet dat een kind niet “lekker in z’n vel zit” of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht.
De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouders overleggen wat de beste aanpak 
is. Soms kan de school zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de intern begeleider hiervoor, samen met de groepsleer-
kracht, een plan op.
Bij twijfel vraagt de school advies aan bijvoorbeeld de onderwijsbegeleidingsdienst. De onderwijsbegeleider kan het kind 
observeren in de groep of een onderzoek doen; vervolgens krijgt school een plan aangereikt waarin de onderzoeksresulta-
ten vertaald zijn naar adviezen waarmee weer verder gewerkt kan worden.
Ook kan school een beroep doen op de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (de vroegere GGD).  
Zij kan school adviseren of ondersteunen middels gesprekken met de leerkracht en/of de ouders.

Wanneer de school vermoedt dat er meer aan de hand is, wordt het zoeken naar een oplossing ingewikkelder. Zit het in het 
kind zelf? Ligt de oorzaak buiten de school?
Kinderen kunnen gebukt gaan onder problemen in hun directe omgeving, thuis of in de familie. Angst, verdriet of  
machteloosheid komen vaak tot uiting in hun gedrag. Kinderen kunnen dan ineens heel stil worden of juist zeer druk of 
agressief. Dat zijn de eerste signalen dat er meer aan de hand is.
Deze kinderen hebben een ander soort hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Daarom zal de school in zo’n situatie het 
Centrum voor Jeugd en Gezin om hulp vragen. 
Hierin zijn gespecialiseerde mensen vertegenwoordigd die ervaring hebben met ingewikkelder zaken dan een ‘gewoon 
leerprobleem’. Soms gaat het ook om een combinatie van problemen, die zich vaak ook nog afspelen buiten de school, 
waardoor de school zelf er weinig invloed op uit kan oefenen.

De medewerkers van het Centrum voor jeugd en gezin kunnen dan wel hulp bieden. Ze kunnen de ouders en de school 
goed adviseren en indien gewenst ondersteunen. En ze weten de weg naar andere mensen en instellingen die hulp kun-
nen bieden. Samen met de ouders, de school en het kind wordt gezocht naar oplossingen, zodat het met het kind weer 
beter kan gaan op school. De school zal altijd eerst met de ouders overleggen voordat zij het Centrum voor jeugd en gezin 
inschakelt. Informatie over kinderen en ouders is en blijft altijd vertrouwelijk. Wel is het zo dat de school verplicht is om mel-
ding te maken van bijzondere situaties van zorg. Als de school zorgen heeft over uw kind, dan is de school verplicht, dit te 
melden in de zogenaamde verwijsindex. De school meldt de zorg en wanneer vanuit een andere instantie ook zorg gemeld 
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is, ontstaat er een match. Deze match geeft aanleiding voor overleg en afstemming met instanties. Als school zullen we een 
melding in de verwijsindex altijd aan u doorgeven. We melden het aan u, maar hebben hiervoor geen toestemming van u 
nodig. Mocht u als ouder meer willen weten over het Centrum voor jeugd en gezin, dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met de intern begeleider van de school.

5.7  Gezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. 
Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u 
de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheids-
zorg van GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft tijdens de basisschoolperiode.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen.  
De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over  
voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hier-
voor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. 
Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren.

Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van 
hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistent de vragenlijst met u door. Op devragenlijst kunt u aangeven of u 
prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leer-
kracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben.
Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal?  
Dan kijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek
met een verpleegkundige of arts van de GGD.

Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze  
vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 
12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen 
baarmoederhalskanker.

Informatie over gezondheid en opvoeding
GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om
opvoedingsfolders over eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen.
Ook verzorgt het Mobiel Opvoed Informatieteam (MOI) ouderavonden over diverse opvoedkundige
onderwerpen.
Kijk voor het aanbod op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding

Contact
Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school
van uw kind. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor jeugd en gezin. Op school is
bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering van GGD Groningen/CJG, 
telefoon: 050 367 4991(op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).

De GGD op de basisschool.
Tot en met de leeftijd van 4 jaar kunnen ouders met hun kinderen naar het consultatiebureau. Daarna stopt het consultatie-
bureau maar dat betekent niet dat u geen gebruik meer kunt maken van de jeugdgezondheidszorg. Want aan elke school 
is een GGD-team verbonden bestaande uit een doktersassistente, jeugdverpleegkundige, logopediste en een jeugdarts. 
Op alle scholen voeren wij standaard een screening uit bij de kinderen in groep 2 en groep 7. In groep 2 wegen en meten 
wij de kinderen en testen wij het gehoor en de ogen. In groep 7 wegen en meten wij de kinderen en wordt er een les  
gegeven over voeding en bewegen. Dit alles natuurlijk alleen als ouders hier toestemming voor hebben gegeven.  
Alle ouders van groep 2 en 7 wordt ook gevraagd een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en welzijn van hun kind. 
Indien nodig wordt door de jeugdverpleegkundige na afloop van de screening contact opgenomen met de ouders om 
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bepaalde onderwerpen te bespreken. Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige regelmatig contact met school om 
eventuele vragen/zorgen te bespreken, ook altijd na toestemming van ouders. 
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Met al deze vragen kunt 
u altijd terecht bij de jeugdverpleegkundige. Het maakt niet uit in welke groep uw kind zit.
In het Westerkwartier is de GGD aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. (CJG) Het CJG is een samenwerkings-
verband van meerdere organisaties in het westerkwartier die samen proberen uw vragen te beantwoorden en passende 
hulp te bieden. Met het CJG is afgesproken dat de jeugdverpleegkundige het eerste aanspreekpunt is voor scholen. Mocht 
u vragen of twijfels hebben dan zal altijd de jeugdverpleegkundige eerst proberen om samen met u een oplossing te 
vinden. Soms is alleen de JGZ niet voldoende en zullen wij het CJG erbij betrekken, bijvoorbeeld voor doorverwijzing naar 
passende hulpverlening, cursussen of aanvullende ondersteuning.

Mocht u contact willen hebben met de GGD/JGZ dan kunt u terecht bij:
Trienke Boltjes, Jeugdverpleegkundige GGD
Mail: trienke.boltjes@ggd.groningen.nl
Telefoon GGD: 050-3674991
Inloopspreekuur CJG: elke vrijdag van 9- 11 uur locatie Akkerswaert in Leek.
www.ggd.groningen.nl
www.cjgwesterkwartier.nl 

5.8 Veiligheid op school
Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, is voor kinderen buitengewoon belangrijk. We besteden daarom veel aan-
dacht aan de veiligheid van het gebouw. Apparaten en speeltoestellen bijvoorbeeld worden regelmatig gekeurd.
Ook de sociale veiligheid is belangrijk. We hebben een gedragsprotocol opgesteld die gebaseerd is op de kanjerregels. 
Sinds 2016 mogen we ons ook een kanjerschool noemen. In elke groep besteden we wekelijks aandacht aan sociale vaar-
digheden. Twee keer per jaar brengen we met groep 5-8 het sociale welbevinden van de kinderen in beeld.  
Onze kanjercoördinator borgt deze procedure en voert, naast de eigen leerkracht, ook gesprekjes met kinderen. Om het 
pesten tegen te gaan hebben wij een anti-pestprotocol en een anti pest coördinator: te weten Niesje Jongsma (tevens 
Kanjercoördinator). Het vergroten van sociale vaardigheden heeft in onze school volop de aandacht. Ouders worden ten 
minste een keer per jaar betrokken bij de kanjerlessen in de groepen. Speciale aandacht is er voor veilig internetten.  
Protocollen zijn op school aan te vragen. 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
van ons schoolbestuur. Deze code is te vinden op de website van de vereniging: www.NoorderBasis.nl 

Als kinderen met een probleem zitten of gewoon eens willen praten, kunnen ze contact met de contactpersoon leggen 
door middel van een briefje in de speciale brievenbus. De contactpersoon kan dan, afhankelijk van het probleem, een 
briefje terugschrijven of een gesprek met het kind voeren. Ook ouders, die vertrouwelijke informatie over hun kind of andere 
kinderen kwijt willen, kunnen gebruik maken van deze contactpersoon.
Voor onze school is Rita Toering contactpersoon. Haar mailadres vindt u in de informatiegids.

5.9 Kinderen en Veilig Internetten
Onze school maakt steeds meer gebruik van het internet. Internet is een prachtig medium voor het onderwijs, maar je kunt 
ook ongewenste zaken tegenkomen. Onze school kiest er voor om kinderen bewust te leren omgaan met internet. 
Internetten op school vindt plaats binnen de schooltijd. Deze tijd is dus bestemd voor onderwijs. Kinderen mogen daarom 
als regel nooit zomaar op internet, maar altijd met een duidelijke internetopdracht. En als ze wel een wat vrijere internet-
opdracht hebben maken we gebruik van sites en zoekmachines die speciaal voor kinderen bedoeld zijn. En er is toezicht. 
Dit kan door o.a. als leerkracht of ouder zicht te houden op het beeldscherm. Diens aanwezigheid en de mogelijkheid het 
beeldscherm te bekijken is vaak al genoeg om het bewust zoeken naar foute sites te voorkomen. 
Wanneer er ondanks alles toch iets verkeerds op het scherm verschijnt is het de taak van de leerkracht dit op een goede 
manier bespreekbaar te maken. 

Verder spreken we de volgende regels met de kinderen af:
-   Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres 

en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leraar;
- Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel;
- Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op Internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn ouders/leraar;
-  Ik zal nooit op e-mail-berichten een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder toestemming van mijn  

ouders/leraar;
-  Ik zal nooit op e-mail-berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel 

het meteen mijn ouders/leraar, zodat zij maatregelen kunnen nemen;
-  Ik spreek met mijn ouders/leraar af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke programma’s ik gebruik 

mag maken.
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5.10   Privacy
Op onze school werken we met persoonsgegevens van en over kinderen. Dat gebeurt voor administratieve doeleinden, 
maar ook in lessen en digitaal lesmateriaal. Zo krijgen onze kinderen via Basispoort toegang tot online programma’s als  
Pluspunt, Ambrasoft, STAAL en Veilig leren lezen. Ook ons administratiepakket Parnassys is webbased en deelt gegevens 
met externe partijen als BRON en OSO. E-mail en bestandsbeheer is op de Springplank ‘in de cloud’ georganiseerd via  
MS Office 365.
Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders (verzorgers) op de hoogte te zijn van de verwerking van 
de persoonsgegevens.
Alle betrokkenen op de Springplank zijn op de hoogte van de juiste manier van werken met persoonsgegevens.  
De school is juridisch verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle persoonsgegevens. Dit is onder meer geregeld in  
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Die zegt ook dat softwareleveranciers ‘bewerkers’ worden als ze persoons-
gegevens opslaan (bijvoorbeeld ‘in de cloud’) of delen (bijvoorbeeld met leveranciers van educatief materiaal).  
De afspraken tussen softwareleveranciers en scholen over wat er wel en niet met persoonsgegevens mag gebeuren,  
zijn vastgelegd in een zogeheten bewerkersovereenkomsten. De wet legt scholen daarbij een aantal voorwaarden op.  
Steeds vaker verschijnen er foto’s en soms ook video’s op presentatiemateriaal van onze school. Kijk maar naar de school-
gids, de website of twitter. Het doel hiervan is om met behulp van de moderne communicatiemiddelen snel veel informatie 
over de school te verstrekken. Via Parro bieden we kinderen van onze school de mogelijkheid om (groeps)activiteiten, 
projecten e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg. Bij de publicatie hiervan zullen 
alleen de voornamen van de kinderen genoemd worden.
Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van  
kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website geplaatst. Indien ouders (verzorgers) 
het niet op prijs stellen dat hun kind op foto’s voorkomt, dan wel met projecten of (groeps)activiteiten op de website of  
social media verschijnt, verzoeken wij hen dat aan de directie kenbaar te maken. Persoonsgegevens worden niet langer 
dan vijf jaar bewaard, nadat het kind de school heeft verlaten.
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6. Ouders
6.1 Ouders en de school

Kennismakingsavonden
Aan het begin van het seizoen wordt er per klas een kennismakingsavond georganiseerd. Zo leren ouders en leerkrachten 
elkaar kennen en wordt er uitgelegd wat en hoe er in het komende jaar wordt les gegeven. De data van de kennisma-
kingsavonden staan achter in de schoolgids.

Ouderavond
Ieder jaar wordt er een ouderavond gehouden, meestal in combinatie met de Algemene Leden Vergadering. Het gaat 
vaak over een onderwerp dat direct verband houdt met de dagelijkse schoolpraktijk. De datum van deze avond verschijnt, 
ruim van tevoren, in het schoolnieuws. 

6.2 Betrokkenheid
We willen graag de ouders betrekken bij het schoolgebeuren. Hiervoor organiseren we kennismakingsavonden, inloopwe-
ken, oudermorgens en een ouderavond. Op die manier kunt u een goede indruk krijgen van de manier waarop we wer-
ken. Verder zijn er op school veel activiteiten waarbij ouders worden ingeschakeld. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld 
begeleiding bij schoolreisjes, meegaan op een excursie, helpen met de technieklessen en een gezamenlijk gedragen TSO 
(Tussen Schoolse Opvang) regeling. 

6.3 Informatie aan gescheiden ouders
Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die door de 
overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de directeur met de 
gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij als het kan beide ouders aanwezig zijn, willen we de commu-
nicatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer een van de kinderen een voogd heeft. Er zal in zo’n 
situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Van deze gesprekken komt een verslag dat door de school en de 
ouders/de voogd wordt getekend. 

6.4	 	Ouders	en	financiën	
Onderwijs kost geld. Gelukkig betaalt de overheid verreweg het grootste deel. Maar voor een aantal zaken moeten we 
een beroep doen op de ouders; anders kunnen we ze niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met instemming 
van de medezeggenschapsorganen, het volgende afgesproken:

6.5  Vrijwillige ouderbijdragen 
Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; toelating van kinderen 
is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage.
De ouderbijdrage is bestemd voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen), 
afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdag). Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij de ouderbijdrage.  
Voor de ouderbijdrage geldt de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. Voor de tweede leerling uit hetzelfde gezin 
geldt een ouderbijdrage van 80% van de bijdrage die voor het eerste kind wordt betaald. Voor de derde leerling geldt een 
percentage van 60%. Er hoeft niet voor meer dan 3 kinderen te worden betaald. In bijzondere omstandigheden kan de 
afdelingsraad op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger voor een gedeelte of voor het geheel ontheffing verlenen 
van betaling van de ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage moet ten goede komen aan alle leerlingen. Ook aan leerlingen waarvoor niet is betaald.  
We mogen dus geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw.
De bijdragen worden centraal, dus vanuit het bestuurskantoor in Noordhorn, geïnd. 

6.6 Contributie
Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen € 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn van 
de schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij o.a. voor 
leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, Psalm- en liedboeken en leer- en werkboeken van onze 
Bijbelmethode “Levend Water”. Deze bijdragen worden centraal geïnd. 
NoorderBasis is door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat 
u voor de inkomstenbelasting giften aan NoorderBasis kunt opgeven als aftrekpost. 

6.7  Sponsoring 
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld dat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het onderwijs en/of 
voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. Wel vinden we dat dit 
in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan ligt op school ter inzage.  
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Kort gezegd komt het er op neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen: 
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 
-  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 

onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
-  Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met 

het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 
-  Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. 
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de tegenprestatie 
die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

6.8 Portfolio
De kinderen krijgen twee keer per cursusjaar een portfolio; begin februari 2019 en eind juni 2019. Het portfolio is in 2017  
vernieuwd en sluit goed aan bij het daltononderwijs. 

6.9  Klachtenregeling 
Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al degenen die bij de 
school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. 
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld.  
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar degene toegaan die daarbij direct betrokken 
is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij zullen dan proberen het probleem op te lossen; als het kan meteen, 
maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de bovenschoolse directie of het 
bevoegd gezag (centraal bestuur).
Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden opgenomen 
met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van de school.  
Hun namen en adressen vindt u elders in de schoolgids.

De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon 
niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon 
helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen 
van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. 
Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd gezag. Die plicht heb-
ben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag neemt direct 
contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij justitie.

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwets-
baarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan 
te vragen.

6.10 WA-verzekering 
De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle aansprakelijkheid  
gedekt, ook ouderparticipatie (waaronder Tussenschoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp.
Voor de leerlingen hebben we geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen  
uiteraard zelf een dergelijke verzekering afsluiten.

6.11 Spreekdagen en spreekavonden/oudermorgens

Spreekdagen
Er zijn ongeveer tien spreekavonden per jaar voor groep 1-3.
- De avonden duren van 19.00 uur – 21.20 uur. 
- 20 minuten per gesprek.
-  Voor de groepen 4 tot en met 8 voeren we twee leerkracht ouder leerling gesprekken per jaar.  

Daarnaast is er natuurlijk ruimte om een afspraak met een leerkracht te maken

We werken met intekenlijsten via Parro:
- In het schoolnieuws wordt aangekondigd wanneer de spreekavonden er zijn.
- De intekenlijsten hangen bij het lokaal, ouders kunnen in overleg met de leerkracht hun naam erop zetten. 
- De ouders kunnen zelf intekenen, dit kan ook telefonisch of via Parro.
- De leerkracht kan u als ouders ook uitnodigen.



22

Oudermorgens
Alle groepen hebben één keer per jaar, ‘openbare’ lessen. Op deze ‘open morgen’ worden alle betrokken ouders  
uitgenodigd. Omdat gebleken is dat het aantal ouders dat gebruik maakt van de oudermorgens groot is, geven we op 
twee dagen de gelegenheid om de lessen te bezoeken. De data van de oudermorgens staan achter in de schoolgids.
In de onderbouwgroepen willen we de ouders gespreid laten komen en hebben we meerdere ochtenden. Hiervan wordt  
u op de hoogte gebracht door middel van het schoolnieuws.

6.12 Schoolnieuws 
Elke donderdag wordt het schoolnieuws, via Parnassys, naar de ouders verstuurd. Het schoolnieuws komt ook op de website 
te staan. Het schoolnieuws bestaat uit de agenda en het algemene nieuws. Elke week publiceren alle groepen iets van 
de groep op Parro, hetzij een foto hetzij iets over het reilen en zeilen in de groep. Ouders zijn met dit communicatiemiddel 
vlot op de hoogte van wat er in de groepen gebeurt of staat te gebeuren. Door het schoolnieuws en Parro hopen we het 
contact tussen school en gezin te verstevigen. 

6.13 Website
Een deel van de informatie over de school is ook te vinden op de website van de school:
www.gbsdesprinplank.nl. Iedere week wordt het schoolnieuws op de website geplaatst. Ook kunt u de schoolgids op onze 
site vinden. 

6.14 Activiteitencommissie
Aan de school is een School Activiteiten Commissie verbonden.
De SAC heeft als taken: het bijstaan van het personeel en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij het 
schoolgebeuren. Hiertoe biedt zij bij allerlei schoolzaken de helpende hand en schakelt hierbij zoveel mogelijk de ouders in. 
In de SAC zitten naast een aantal ouders ook twee personeelsleden. De namen van de leden staan in de informatiegids.

6.15 Onderhoud school
Bij werkzaamheden zal zoveel mogelijk de hulp worden ingeroepen van de ouders om zo de kosten te drukken.  

6.16 Extra schoonmaak
Drie keer per jaar wordt de hele school door ouders schoongemaakt (medio november, maart en juni).  
Alle ouders zullen hierbij ingeroosterd worden. Per klas worden alle ouders verdeeld over deze drie avonden. Dit houdt dus 
in dat u met meerdere kinderen ook meerdere keren op de lijst komt. Met één of twee schoolgaande kinderen wordt u op 
één avond verwacht, met drie of meer schoolgaande kinderen wordt u twee maal ingepland. Onderling is het mogelijk te 
ruilen met een andere ouder binnen de klas van uw kind.

6.17 Schoolreisjes/kamp
Groep 1 en 2 gaan aan het einde van het seizoen met elkaar op schoolreis.
Groep 3 tot en met 7 gaan aan het begin van het schooljaar op schoolreis. 
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp.
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7 Schooltijden, vakantie en verlofregeling
7.1 Schooltijden 
Scholen zijn wettelijk verplicht een minimum aantal uren te draaien. De groepen 1 t/m 4 moeten in totaal minimaal 3520 uur 
naar school en de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur. Onze school houdt zich aan deze minima.

Wij hanteren de volgende schooltijden:
s morgens van: 8.15 uur - 11.45 uur
‘s middags van: 12.30 uur - 14.30 uur 
woensdag van: 8.15 uur - 12.00 uur

De groepen 1 en 2 gaan van maandag t/m donderdag naar school. Ze zijn op vrijdag vrij.
Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij.

Wij voldoen hiermee aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar 
school moeten en de kinderen van de groepen 5 t/8 minimaal 4000 uur in totaal.

7.2 Vakantierooster en vrije dagen (gegevens NoorderBasis)

Vakanties 
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari
Goede vrijdag + Paasmaandag 19 april t/m 22 april
Meivakantie  29 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 30 mei en 31 mei
Pinkstermaandag  10 juni
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 12 juli
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus

Vrije dagen 
NoorderBasisdag 20 september
Studiemiddag 5 oktober
Studiedag  6 december
Studiedag 30 januari
Studiedag  23 april
Studiemiddag 20 juni

Het vakantierooster is samengesteld in nauw overleg met de andere scholen van NoorderBasis en zoveel mogelijk passend 
bij de vakanties van het Gomarus College.

7.3  Verlof buiten de schoolvakanties 
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier. Onwettig verzuim moet door 
de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.

Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd als er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
- verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag;
- bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie) voor ten hoogste 1 dag;
- bij ernstige ziekte van (een van) de ouders;
- overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad.
- 1e graad (vader, moeder) voor ten hoogste 4 dagen
- 2e graad (broer, zus, opa, oma) voor ten hoogste 2 dagen
- 3e graad ( oom, tante, neef, nicht) voor ten hoogste 1 dag;
-  voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor 1 of ten hoogste  

2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats van belanghebbende wordt gesloten;
-  Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten 

van de 1e en 2e graad voor ten hoogste 1 dag;
- viering van nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit culturele minderheden;
- in geval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden;
- voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan gebeuren;
- andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.
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7.4 Ziekte/ vrij vragen
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit voor schooltijd zelf door te geven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk.  
Liever niet via een ander kind, want het kan zo gemakkelijk vergeten worden. Het aanvragen van verlof moet in principe 
schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier. Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de  
leerplichtambtenaar worden gemeld.

7.5  Verlof voor behandeling onder schooltijd
Soms moeten kinderen langdurig therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de schooltijden kunnen 
worden gepland. Denk aan behandeling voor dyslexie, logopedie of andere therapieën. De school heeft hiervoor richtlij-
nen opgesteld. Als een behandeling niet buiten de schooluren kan plaatsvinden, vraagt u dat een maand van te voren 
schriftelijk aan bij de schoolleiding. We hebben hiervoor een formulier. In principe kan toestemming worden verleend voor 
maximaal een half jaar (deze periode kan op verzoek van de ouders worden verlengd) en 90 minuten per week (inclusief 
reistijd). Als het gaat om behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt verlof verleend voor maximaal 60 behan-
delingen. Bij belangrijke schoolevenementen of toetsen, te bepalen door de schoolleiding, dient u de afspraak met de 
behandelaar af te zeggen c.q. de afspraak te verplaatsen. 

7.6  Schorsing en verwijdering 
Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald 
wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig 
belemmert. De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij de directeur van de school, die 
daarvoor door het bevoegd gezag (het centraal bestuur) is gemandateerd. Voordat wordt besloten tot schorsing en/of 
verwijdering hoort het bestuur de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats  
dan nadat het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Als gedurende  
8 weken aantoonbaar, maar zonder succes, gezocht is naar een andere school, kan tot definitieve verwijdering worden 
overgegaan. De school moet u vertellen dat men van plan is het kind te verwijderen. U kunt tegen de verwijdering een 
bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Bij een negatieve beslissing kunt u via een kort geding proberen verwijdering tegen 
te gaan. 

 



25

8. Overige informatie
8.1   Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Een jarige gaat per bouw om kwart voor twaalf de klassen langs.  
Een traktatie voor de leerkrachten kan dan worden gegeven. Het trakteren op kauwgom vinden we niet goed. Het staat 
heel onsmakelijk wanneer de kinderen lopen te kauwen. Daarnaast is het zo dat de kauwgom terecht kan komen op het 
meu bilair en schoolplein. Wanneer de leerkrachten van de groepen jarig zijn, mogen de kinderen verkleed op school  
komen.

8.2   Fruit eten
In de groepen 1 en 2 wordt iedere morgen een kwartiertje uitgetrokken om samen fruit te eten.
Onder ‘fruit eten’ verstaan we naast alle soorten fruit ook drinken. We willen op school graag een gezonde eetgewoonte 
stimuleren. Snoep en chips horen niet bij het ‘fruit eten’. Nog een verzoek: wilt u voor een goed sluitende beker zorgen?  
Een plastic zakje eromheen is meestal een goede bescherming en voorkomt ‘overstromingen’. Voor de hogere groepen 
geldt hetzelfde, maar zij eten en drinken voor ze naar buiten gaan of doen dat buiten op het plein.

8.3  Eerste en tweede bel
Om 8.10 uur gaat de eerste bel. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen naar binnen gaan. Om 8.15 uur gaat de tweede 
bel. Alle kinderen moeten dan in de klas aanwezig zijn. 

8.4    Vrije inloop groep 1, 2 en 3
De vrije inloop is voor de groepen 1 t/m 2. Groep 3 heeft tot de kerstvakantie vrije inloop. Het houdt in dat de kinderen 
vanaf 8.05 binnen mogen komen. Ze kunnen dan in hun groep komen en gelijk beginnen met spelen. Na verloop van tijd 
komen ze in de kring, dan kan de dag begonnen worden met gebed en Bijbelverhaal.
De pedagogische voordelen zijn:
-  De kinderen kunnen verder spelen met wat ze de vorige dag hebben gedaan. Ze zijn daardoor gemotiveerd om naar 

school te gaan.
- De kinderen kunnen aan hun ouders laten zien wat ze gemaakt hebben en waar ze nu mee bezig zijn.
- Er is gelegenheid om samen met je kind spelletjes te doen of even mee te spelen in de hoeken. 
-  De kinderen kunnen in de inlooptijd iets aan de leerkracht vertellen. Dat hoeft dan niet meer in de grote kring.  

Voor verlegen kinderen wordt de situatie veiliger om iets te vertellen. 
-  De kinderen hoeven minder lang stil te zitten in de kring. Daardoor zijn ze beter betrokken bij de dingen die ze echt 

moeten horen, bijv. het Bijbelverhaal.
- Er is meer gelegenheid om met de ouders en leerkrachten te praten.

Om dit alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen zich aan de volgende “spelregels” houdt:
- De deur gaat open om 8.05 uur. Vanaf deze tijd mogen de kinderen en ouders binnenkomen.
-  De eerste bel gaat om 8.10 uur. Om 8.15 uur gaat de tweede bel. Dan moeten alle kinderen binnen zijn. Om 8.15 uur 

willen we graag dat alle ouders weer weg zijn. De kinderen kunnen dan nog rustig doorspelen.

8.5   Besmettelijke ziekte/ hoofdluizen
Soms gaan er besmettelijke ziekten rond. Wilt u ons dat doorgeven, zodat wij er mededeling van kunnen doen in het 
Schoolnieuws. Hetzelfde geldt bij het voorkomen van hoofdluis. Om de aanwezigheid van hoofdluis zoveel mogelijk te voor-
komen, organiseert de SAC na elke vakantie een luizencontrole. Alle leerlingen worden op de maandag na de vakanties 
gecontroleerd op hoofdluis. Bij constatering van hoofdluis worden de ouders gebeld.

8.6   Fotograaf
Eenmaal per twee jaar komt de fotograaf bij ons op school. Alle leerlingen worden dan op de foto gezet en ook wordt er 
een groepsfoto gemaakt. Ouders zijn vrij in de afname van de foto’s. In het schooljaar 2018 2019 komt de schoolfotograaf 
weer langs.

8.7   Tussenschoolse Opvang (TSO)
Tijdens de middagpauze wordt er Tussenschoolse opvang georganiseerd voor de kinderen. Op De Springplank lopen  
ouders tijdens de middagpauze pleinwacht op het schoolplein. 
Iedere dag worden drie ouders ingeroosterd op het kleuterplein en drie ouders op het plein van groep 3 t/m 8. 
De TSO-coördinator is het aanspreekpunt van de TSO. Ze regelt de organisatie en uitvoering en werkt daarin nauw samen 
met de TSO-commissie. De TSO-commissie bestaat uit de vaste groep tso ouders en de coördinator. Marita Duits is onze 
coördinator. Er vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen TSO-commissie, TSO-coördinator en de directie van de school. 
De lijnen worden kort gehouden met als doel de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de TSO te waarborgen en waar 
nodig te verbeteren. Heeft u opmerkingen of tips over de TSO? Stuur dan een mailtje naar tso.springplank@NoorderBasis.nl.
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De TSO in de praktijk
De TSO is van 11.45 uur tot 12.30 uur. De kinderen nemen hun eigen (gezonde) eten en drinken mee. De leerkrachten van 
groep 3 t/m 8 eten van 11.45 uur tot 12.00 uur in de klas. De leerkrachten van groep 1 en 2 eten van 11.45 uur tot 12.00 uur 
in de groep. Zij worden hierbij geholpen door een ouder. Deze ouder blijft in de klas tot alle kinderen hun eten op hebben 
gegeten. Van 12.00 uur tot 12.30 uur lopen ouders pleinwacht. We verwachten dat ouders actief of het plein lopen en de 
kinderen goed observeren. De leerkrachten hebben lunchpauze van 12.00-12.30 uur. Om 12.30 uur gaat de schoolbel en 
beginnen de lessen weer. De TSO-ouder ruimt samen met de leerlingen het plein op. Er vindt, wanneer nodig, een korte 
overdracht plaats, tussen TSO-ouder en leerkrachten. Deze overdracht wordt gedaan door het vaste pleinhoofd van  
die dag.
Bij de TSO is het van groot belang dat er een eenduidig beleid gevoerd wordt, daarom zijn alle TSO-ouders in het bezit  
van een duidelijke afspraken- en aandachtspuntenlijst die regelmatig doorgenomen wordt. Verder zijn er een aantal regels  
opgesteld. Zowel de TSO-ouders als de kinderen zijn van deze regels goed op de hoogte. De regels hangen bij alle  
ingangen op de ramen. De regels worden regelmatig in de klas besproken.
Veiligheid en kwaliteit van de TSO staan bij ons hoog in het vaandel. Om dit te verbeteren en te waarborgen geven de 
TSO-ouders incidenten (vloeken, grof taalgebruik, intimiderend gedrag of ongelukken) door aan de leerkrachten.  
In overleg met leerkracht(en) wordt gekeken of in bepaalde gevallen actie moet worden ondernomen bijv. een gesprek 
tussen directie en ouders
Op De Springplank hebben we pleinregels ingesteld. De regels hangen bij alle ingangen die uitkomen op het schoolplein. 
De regels zijn besproken met de leerlingen. De regels worden regelmatig met de kinderen besproken en geëvalueerd. 
 
Schoolpleinregels groep 1 / 2
• Sleutel hek/schuurdeur zit in het bakje naast het whitebord op de gang.
• Zandbak alleen open bij droog weer en als het zand droog is!
• Kinderen spelen met de zandbak spullen in de zandbak.
• Het zand blijft in de zandbak! Geen zand in kruiwagens buiten de zandbak.
• De scheppen en harken worden niet gebruikt als geweren.
• De kinderen nemen geen buitenmateriaal mee naar boven in het huisje.
• Bij zwarte pet gedrag, zit het kind op het bankje van de picknicktafel .
• De regels voor de hulpjes ( over de schommels en fietsen ), gelden niet tussen de middag.
• Kinderen mogen niet onnodig naar binnen. Kinderen die naar de wc moeten, melden dit bij een pleinwachtouder.
•  Tijdens het schommelen, wachten andere kinderen voor de veiligheid op hun beurt op het stoepje tegenover de 

schommels en komen niet op de zwarte rubberen tegels.
• Incidenten graag om 12.30 u. even bij de leerkracht melden.
 
Schoolpleinregels groep 3/4/5
• Afval hoort in de afvalbak.
• Tijdens de pauze blijven we buiten, moet je naar de wc? even aan de pleinwacht vragen.
• Bal buiten het hek, eerst aan pleinwacht vragen voordat je de bal ophaalt.
• Spelen doen we op het plein, in het fietsenhok hoef je niet te zijn.
• Als er kinderen op de rekstok en de schommel spelen zorgen we ervoor dat we niet op de zwarte tegels komen.
• Schommel: groep 3: maandag en woensdag tijdens kleine pauze.
  groep 4: vrijdag tijdens kleine en grote pauze.
  groep 5: op dinsdag en donderdag tijdens kleine pauze.
• Niet voetballen op het plein, een ander spelletje is wel fijn!
• Bal op het dak? Met je eigen leerkracht overleggen wie deze er wanneer af haalt.
• In de zandbak mogen we spelen als die open is. Je mag zelf spullen uit de schuur halen.
•  Om 12.25 geeft de pleinwacht aan dat we gaan opruimen. De kinderen die in de zandbak hebben gespeeld helpen 

mee met opruimen. 
• De laatste vrijdag van de maand mag er speelgoed mee voor op het plein.

Schoolpleinregels groep 6/7/8
• Het rooster voor de Pannakooi/tafelen geldt in de morgen en de middagpauze. Voor of na schooltijd mag iedereen.
• In de Pannakooi mag alleen de groep komen die aan de beurt is.
• Het hek van de Pannakooi is geen zitplaats.
• Afval hoort in de afvalbak.
• Tijdens de pauze blijven we buiten, moet je naar de wc? even aan de pleinwacht vragen.
• Bal buiten het hek, eerst aan pleinwacht vragen voordat je de bal ophaalt.
• Spelen doen we op het plein, in het fietsenhok hoef je niet te zijn.
• Als er kinderen op de rekstok spelen zorgen we ervoor dat we niet op de zwarte tegels komen.
• Niet voetballen op het plein, een ander spelletje is wel fijn!
• Bal op het dak? Met je eigen leerkracht overleggen wie deze er wanneer af haalt.
• De laatste vrijdag van de maand mag er speelgoed mee voor op het plein.
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Algemene bepalingen
-  De leerlingen nemen zelf eten en drinken mee van thuis. Van de ouders wordt verwacht dat het eten en drinken dat zij 

hun kind meegeven voldoet aan de eisen die gesteld worden aan gezonde voeding. (zie www.voedingscentrum.nl)
- De school heeft met betrekking tot TSO voor leerlingen en overblijfkrachten een W.A. verzekering afgesloten. 
- Medicijngebruik en dieetvoorschriften moeten gemeld zijn aan de school. 
-  Onder het eten mogen de leerlingen met elkaar praten, maar ze mogen niet schreeuwen. Ook blijven ze op hun plaats 

zitten. De leerlingen hebben een theedoek of servet bij zich, zodat de tafeltjes schoon blijven. Het is van belang een 
goed sluitende beker mee te geven, eventueel met een plastic zakje eromheen. 

-  Vanaf 12.00 uur mogen de leerlingen die hun eten op hebben, naar buiten. Voor ze naar buiten gaan, gooien ze hun 
afval in de afvalbak en kloppen ze hun theedoek/servet uit. Ze laten hun plaats netjes achter. Bij erg slecht weer mogen 
ze binnen blijven. 

-  De TSO ouder houdt toezicht op het plein van 12.00 tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat de leerlingen buiten blijven 
behalve wanneer de leerkracht duidelijk aan de overblijfkracht heeft doorgegeven dat de leerling binnen mag blijven. 
Wanneer ze bij slecht weer binnen moeten blijven, houdt de ouder binnen toezicht tot 12.30 uur. Vanaf die tijd zijn de 
leerkrachten weer verantwoordelijk. 

-  Wanneer zich een ongewenste situatie heeft voorgedaan tijdens TSO dan meldt de overblijfkracht dit aan de leerkracht 
bij wie de leerling in de klas zit. Wanneer de betreffende leerkracht niet aanwezig is, wordt de melding gedaan aan de 
leerkracht die de pleinwacht overneemt van de overblijfkracht.

De leerkracht is uiteindelijk verantwoordelijk voor het gedrag van zijn leerling en zal hem of haar er ook zo nodig op aan-
spreken.

8.8   Feestelijkheden
Aan de Christelijke feestdagen wordt uiteraard aandacht besteed. We organiseren een kerstviering en paasviering.  
Aandacht aan andere feestdagen wordt gegeven in de klassen.
Het Sinterklaasfeest wordt gevierd door Sinterklaas op ludieke wijze op school te laten verschijnen, om vooral in de on-
derbouw de kinderen door zijn aanwezigheid en een cadeautje aangenaam bezig te houden. Vanaf groep 5 kopen de 
kinderen cadeautjes voor elkaar. Een surprise en gedicht horen hierbij. 

8.9 Gymnastiek
De kinderen dragen tijdens de lessen gymkleding. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 1 en 2. Gymnastiekschoenen 
die ook buiten gedragen worden, mogen niet in de zaal worden gebruikt. Het is goed dat de gymkleding regelmatig  
gewassen wordt. De kinderen van groep 6 t/m 8 nemen de gymtassen iedere week mee naar huis. De gymtassen van 
groep 1 t/m 5 worden voor iedere schoolvakantie meegegeven naar huis. 

8.10 Verkeersveiligheid
Bij het uitgaan van de school let het personeel erop, dat de leerlingen het plein veilig kunnen verlaten. Ouders, die hun 
kinderen met de auto halen en brengen, wordt verzocht, buiten de gele vakken te parkeren. 
De kiss en ride zone is alleen voor het afzetten van de kinderen en direct daarna weer door rijden.

8.11 Vernielingen
Het komt wel eens voor dat kinderen opzettelijk de eigendommen van de school vernielen. We denken dan o.a. aan  
vulpennen, het bekladden van deuren, het vernielen van linialen. Wanneer dit gebeurt, zijn de ouders daarvoor  
aansprakelijk en wordt er een vergoeding gevraagd.



Wij zijn een school van:

www.gbsdespringplank.nl


