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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 2019 – 2020. 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 

juli 2019

dir.springplank@NoorderBasis.nl

0594-512720 

06-17580548

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool de Springplank
Oldenoert 55
9351KV Leek

 0594512720
 http://www.gbsdespringplank.nl
 springplank@noorderbasis.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Gea Boersema dir.springplank@noorderbasis.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.496
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

181

2018-2019

Elke schooldag komen rond de 180 leerlingen uit Leek en omringende dorpen naar GDS de 
Springplank. Onze school heeft acht groepen en we realiseren zo passend mogelijk christelijk Dalton 
onderwijs voor al onze leerlingen.

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.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

Kanjer

DaltonIdentiteit

Missie en visie

Leren en Leven in het Licht van Gods liefde!

Wij mogen kinderen mee opvoeden op weg naar zelfstandig functionerende volwassenen in deze 
maatschappij. Wij mogen hen helpen om hun eigen gaven en talenten te ontwikkelen tot eer van onze 
Vader.

Ons Daltononderwijs leert de kinderen om moderne ontwikkelingen en inzichten kritisch 
onderzoekend te benaderen. We geven de kinderen goed onderwijs en bieden hun een veilige en 
optimale schoolomgeving om de gaven en talenten van de kinderen tot bloei te laten komen.

Prioriteiten

Speerpunten voor dit jaar zijn het doorontwikkelen van ons portfolio, doorgaande leerlijnen en 
materialen voor ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en het doorvoeren van 
thematisch werken tijdens de middagen van groep 1 tot en met groep 8.

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

Identiteit

Wij scholen met de Bijbel!

We leren de kinderen naast rekenen, taal en lezen ook uit de bijbel. Op onze school geven we 
bijbelonderwijs, zingen we veel christelijke liederen, is er 's ochtends een dagopening en vieren we 
christelijke feestdagen. De grondslag voor ons leven is de bijbel en we willen de kinderen, met onze 
houding en ons gedrag, laten zien wat het betekent om als christen te leven.

In de praktijk gaat het dan over pesten, omgaan met elkaar en respect voor de schepping. Maar ook 
leren we dat we allemaal fouten maken en vergevingsgezind mogen zijn. Gaat alles dan perfect? Zeker 
niet. Maar we weten:

"Mensen die zich laten leiden door God houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben 
geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. " 
Bron: Bijbel in gewone Taal 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Vervanging wordt meestal binnen de school met de duo collega geregeld. Wanneer die optie niet 
binnen de mogelijkheden ligt, kunnen we gebruik maken van een bovenschoolse vervangingspool.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de weekplanning van de groepen 1 en 2 wordt voldoende tijd besteed aan alle vak- en 
vormingsgebieden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

We houden ons aan de wettelijke voorschriften voor de onderwijstijd. Ieder jaar maken we een 
vakantierooster waarin de vrije dagen, de schooluren en de marge-uren staan. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Onze school is geen VVE-School. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Wij werken niet samen met één bepaalde partij. We hebben wel hele goede afspraken met de 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de overdracht van de leerling gegevens om de 
doorgaande leerlijn zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Het team van GBS de Springplank heeft veel kennis en ervaring met kinderen die matige 
gedragsproblemen hebben. Daarnaast is een leerkracht gespecialiseerd in dyslexie. Ook hebben wij een 
leerkracht die een scholing heeft gevolgd tot hoogbegaafdheidspecialist. Zij is hier een ruim dagdeel 
voor vrijgespeeld, gedurende deze ochtend ligt de prioriteit bij het leren leren.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist -

Intern begeleider -

Klassenassistent -

Onderwijsassistent -

Specialist hoogbegaafdheid -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

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 
vaardigheden. 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: 
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www.NoorderBasis.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanjertraining en tevredenheidsonderzoeken.
Wij monitoren de veiligheid dmv de kanjertraining en de tevredenheidsonderzoeken onder de 
leerlingen en ouders. We bespreken deze resultaten en, indien noodzakelijk, ondernemen we actie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Jongsma. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
n.jongsma@noorderbasis.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Toering. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
contact.springplank@noorderbasis.nl.
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Ouderinspraak

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Klachtenregeling

We hebben een contactpersonen waar ouders/leerlingen bij terecht kunnen. Ouders kunnen een 
formele klacht indienen bij de directie. Wanneer de klacht over de directie gaat, kan er een klacht 
worden ingediend bij het bestuur. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school 
in te zien.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

1. Wekelijkse nieuwsbrief

2. Parro

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ouders bij de school betrokken worden. Dit kan door de 
Afdelingsraad, MR, door schoonmaakavonden, spreekavonden, oudermorgens en door leuke 
activiteiten in of buiten de school. Verder wordt er iedere week een nieuwsbrief verzonden waarin 
ouders altijd worden opgeroepen om met feedback te komen

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit. Leden van de vereniging (is vrijwillig) betalen € 
25,00 per jaar.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

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

• via de Afdelingsraad

Bij de volgende activiteiten vragen wij de hulp van ouders: 

1. Allerlei activiteiten voor kinderen

2. Bij vieringen/feestdagen

3. Sportdagen

4. Open dagen

5. Onderwijscafé
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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. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit voor schooltijd zelf door te geven. Dit kan bij voorkeur 
telefonisch (0594-512720) en in geval we niet bereikbaar zijn per mail 
(dir.springplank@noorderbasis.nl)

Liever niet via een ander kind of Parro.

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

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

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

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

4.3 Schoolverzekering

Deze schoolverzekering hebben we bovenschools geregeld.
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een mail aan de directie kunt u verlof aanvragen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op De Springplank gebruiken wij de toetsen van het Cito volgsysteem of Dia-taal. Wij nemen de Cito 
toetsen van rekenen, begrijpend lezen en spelling af in de groepen 3 t/m 8. Bij de groepen 1 en 2 volgen 
wij de leerlijnen in Parnassys.

De toetsresultaten worden besproken met het hele team en per groep. Dit gebeurt in een 
analysegesprek tussen de leerkracht en de directeur. Dit doen wij twee maal per jaar.

Op basis van de resultaten kijken we waar verbeteringen nodig zijn. Die verbeteringen kunnen op 
groepsniveau nodig zijn, maar ook op schoolniveau.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Uit dit overzicht blijkt dat in 2015, 2017, 2018 en 2019 de eindopbrengsten van groep 8 boven het 
landelijke gemiddelde lagen. De afgelopen jaren  hebben we ingezet op het verbeteren van de 
instructievaardigheden van de leerkrachten en het vergroten van het eigenaarschap voor het 
leerproces van de leerlingen. Hiermee realiseren we stabielere eindresultaten die jaarlijks boven de 
landelijke norm uitkomen.

Schoolscore

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 16,0%

vmbo-b / vmbo-k 4,0%

vmbo-k 8,0%

vmbo-(g)t 16,0%

vmbo-(g)t / havo 8,0%

havo 8,0%

havo / vwo 16,0%

vwo 24,0%

Een weloverwogen schooladvies vinden wij erg belangrijk. In dit advies nemen wij, naast de resultaten 
van de afgelopen jaren, ook de werkhouding en de motivatie van de leerling mee. Dit advies geven de 
leerkrachten van groep 8 dan ook nooit alleen maar in samenwerking met het team. In groep 7 wordt er 
aan elke leerling een voorlopig advies gegeven. In groep 8 worden de adviezen, na overleg met de 
leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directeur, besproken met de ouders en leerlingen. 
De eindtoets is voor ons een bevestiging van het gegeven advies. Soms scoort een leerling op de 
eindtoets hoger dan het gegeven advies; wanneer dit laatste aan de orde is wordt de advisering 
nogmaals besproken met team en vervolgens met ouders en leerling.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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omzien naar elkaar

veiligheidbetrokken

De Springplank wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Betrokkenheid op elkaar en omzien naar 
elkaar vinden wij belangrijke waarden. Daar besteden wij iedere dag aandacht aan. Wij willen een 
positieve sfeer in de groepen en op het plein. 

Met de methodiek "Kanjertraining" werken wij gericht aan de relaties tussen de kinderen. Hierdoor 
leren de kinderen elkaar te vertrouwen en is ereen positieve sfeer in de klassen en op het plein.

Kanjertraining is bij ons op school de voertaal, in de klas op het plein en tijdens de TSO.

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

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wij zijn een Daltonschool en het afgelopen jaar en het nieuwe jaar maken we een verdiepingsslag in ons 
eigen (Dalton) leren. We kijken wat werkt en bieden nieuwe lesstof aan via expliciete directe instructie. 
Twee keer per jaar analyseren en bespreken de leerkrachten met de directie en de intern begeleider, de 
opbrengsten van rekenen, taal, lezen en spelling. Deze besprekingen maar ook onze tussentijdse 
analyses en gesprekjes met de kinderen leveren ons veel informatie op. Wanneer we merken dat een 
leerling een andere ondersteuningsbehoefte heeft dan stemmen we daar, in overleg met intern 
begeleider en ouders, zo snel mogelijk op af.

Het komende jaar gaan we verder leren op de volgende thema’s: lesgeven aan hoog- en meerbegaafde 
kinderen en op welke manier werkt de weektaak zodat onze leerlingen leren plannen, teamleden geven 
we vorm volgens de methodiek van Lesson study: we bereiden de lessen samen voor, we kijken bij 
elkaar in de klas en we bespreken wat wel en wat niet werkt. Wij vinden dit een enorm krachtig middel 
om zowel ons eigen handelen te versterken als het vaardiger worden in het leren kennen van de 
doorgaande lijn.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:15 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:00  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:15 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag: groep 1 en 2 hele vrijdag vrij, groep 3 's middags

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1-8 maandag, dinsdag en vrijdag
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6.3 Vakantierooster

Vrijdag 3 juli voor de zomervakantie zijn de kinderen 's middags vrij.

Dalton studiedagen:

Studiedag  Dalton 16 september 

Studiedag  Dalton 15 november 

Studiemiddag Dalton 29 mei halve dag 

Ieder jaar plannen we nog een aantal studiedagen in, deze zijn nu nog niet bekend.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020

Goede vrijdag en paasmaandag 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart en vrijdag er na 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksterweekend 29 mei 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Gea Boersema Maandag en woensdag 08.00 t/m 15.00 uur

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Springplank is de Tussenschoolse Opvang als volgt geregeld: de leerkrachten eten met de 
kinderen, daarna hebben de leerkrachten en de kinderen een half uur pauze. De pleinwacht wordt bij 
toerbeurt geregeld door een vaste groep ouders. Eén coördinator regelt de pleinwachtzaken. De 
jaarlijkse kosten bedragen per gezin per jaar € 50,00 per jaar. Meer uitgebreide informatie hierover 
staat in onze informatiegids. 
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De directie is altijd te bereiken via Parro of de mail. Op maandag en woensdag kunt u even binnenlopen 
bij Gea Boersema, zij is dan meestal aanwezig op De Springplank.
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