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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
Dit is de schoolgids van De Springplank. De basisschool is een deel van het leven van uw kind(eren).
Een basisschool kies je met zorg. Scholen verschillen bijvoorbeeld in de manier van werken en de
sfeer. Deze gids kan u helpen bij het maken van de keuze.
Deze tekst is een Afrikaans spreekwoord.
Het betekent dat een hele gemeenschap van mensen met
kinderen omgaat om die kinderen te laten ervaren en te laten
ontwikkelen in een veilige omgeving.
Dat is ook ons doel: er samen met u als ouders voor zorgen dat de
kinderen zich ontwikkelen. Daarbij staat niet alleen het cognitieve
leren centraal.
Natuurlijk zijn rekenen en taal essentiële vakken. We vinden ook de persoonlijkheidsontwikkeling erg
belangrijk. Daarom ontwikkelen we ons als Springplank als een ’The leader in me school’. Hiermee
willen we de kinderen helpen richting geven aan hun leven door het aanleren van (zelf)leiderschap.
Wat is het mooi kinderen zo te ontwikkelen dat ze bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor
zichzelf, de ander en onze wereld.
De Springplank is een christelijke school. De Bijbel geeft ons inspiratie, richting en houvast. Wij willen
een plek zijn waar we elkaar ontmoeten. Een plek waar we samen ontdekken waar we goed in zijn. Een
plek van waaruit we leren en ontwikkelen. En iedereen is welkom! De schoolgids is een informatief
document, waarin de school haar functioneren beschrijft. We hebben ervoor gekozen de belangrijkste
informatie hierin kort en bondig op te nemen. Informatie over ons jaarplan, de resultaten en diverse
protocollen kunt u op de website lezen.
Deze schoolgids is gemaakt in de periode dat we als school en samenleving te maken hebben met de
Covid- 19 pandemie en met zowel werken op school als onderwijs op afstand. We hopen dat in het
schooljaar 2021- 2022 alleen nog sprake zal zijn van onderwijs op school. Dan kunnen we ook goed
vorm geven aan onze acties die horen bij het Nationaal Programma Onderwijs. Eén ding weten we
zeker: samen met u zullen we er zeker voor kunnen zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen
Wij wensen iedereen een gezellig en leerzaam jaar toe!
Een hartelijke groet, mede namens de collega’s.
Bert Hardeman- directeur/ uitvoerend bestuurder
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Onze missie, visie en motto
Het team heeft haar visie op goed onderwijs vastgesteld. Deze visie is samengevat in een allesomvattend
motto, dat nu en in de toekomst van groot belang is voor ons onderwijs en richting geeft aan onze
activiteiten en prioriteiten.
Onze missie en kernwaarden
De Springplank is een leer- en leefomgeving waar leerlingen zich, begeleid door een competent en
professioneel team, op eigen niveau en samen met anderen ontwikkelen tot die unieke mens die ze
graag willen worden en waar ze trots op zijn.
Onze kernwaarden zijn:
●
●
●
●
●

Ons christelijke geloof
De professionele cultuur
Aandacht voor elkaar en oog voor het individuele kind
Persoonlijke groei en
Pedagogische en fysieke veiligheid

Ons motto: Ontmoet, ontdek, ontwikkel.
De Springplank is een christelijke school. De Bijbel geeft ons inspiratie, richting en houvast. Wij willen
een plek zijn waar we elkaar ontmoeten. Een plek waar we samen delen, samen groeien en samen sterk
zijn. Iedereen is welkom op De Springplank!
De school bevindt zich in een open en transparant gebouw, waar we iedere dag met plezier in leren,
spelen en ontdekken. Een gebouw waarin de boom een belangrijke positie heeft en daar hebben we niet
zomaar voor gekozen. Een boom biedt beschutting en geborgenheid. Hij is sterk, staat stevig in de grond
en groeit. Net als wij.
Om te groeien heb je de juiste gewoonten en kennis nodig.
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Deze vinden we onder meer in de zeven gewoonten van The leader in me. Hierover kunt u in deze
schoolgids meer lezen.
Op De Springplank staat niet alleen het leren van onze leerlingen
centraal, maar ook die van het team. Jezelf ontwikkelen vinden wij
heel belangrijk voor iedereen op onze school. We zijn
gecertificeerd als Kanjerschool en onze leerkrachten zetten hun
kennis dagelijks in binnen het onderwijs aan uw kind!
Ons motto is daarom:

Ontmoet - Ontdek - Ontwikkel
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Onze identiteit
De Springplank is een christelijke school. De grondslag voor ons handelen is de Bijbel waarin Gods woord
een bron van inspiratie is om richting te geven aan ons leven, leren en werken. Op basis van normen en
waarden uit de Bijbel werken we met respect en waardering voor iedereen. Wij willen samen met onze
leerlingen werken aan een klimaat van openheid, veiligheid en geborgenheid, met begrip voor elkaar.
Onze christelijke identiteit krijgt dagelijks vorm door de dag te openen en af te sluiten met een gebed.
Daarnaast worden verhalen uit de Bijbel verteld en christelijke liederen gezongen, altijd met een
brandende kaars. Wij maken gebruik van de methode Het Startpunt. Dit is een methode voor
levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het
verkennen, zich bewust maken en verrijken van hun wereld. Vanuit de verhalen en hun boodschap
willen we op een positieve manier met elkaar omgaan. Zo zorgen we er samen voor dat de identiteit een
duidelijke plek heeft in onze school. Belangrijke kernpunten zijn:
●
●
●
●

We besteden gericht aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit
We leren onze leerlingen andere opvattingen te respecteren
We besteden gericht aandacht aan normen en waarden
We leren leerlingen zich in te leven in andere overtuigingen dan zijzelf hebben.

Bijbelgebruik
Naast Het Startpunt als methode voor levensbeschouwelijke vorming, gebruiken we de Bijbel in alle
groepen. Op de leesplanken op de beide verdiepingen staan verschillende Bijbels en gedichtenbundels,
die in de groepen kunnen worden gebruikt.

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben ieder een eigen Bijbel tot hun beschikking waar in gelezen
kan worden en inspiratie uit kan worden opgedaan. Deze Bijbel krijgen de leerlingen aan het einde van
de basisschooltijd mee naar huis.
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Schoolgezinsdienst
Twee keer per jaar organiseren wij met onze collega’s van de Ericaschool en de dominee van één van de
Rhenense Protestantse kerken een schoolgezinsdienst. Hierbij is uw kind met u en alle andere
gezinsleden hartelijk welkom om onze levensbeschouwelijke achtergrond gezamenlijk vorm te geven.
Gebedsgroep
Wist u dat een groep ouders ongeveer één keer per maand bijeenkomen om
te bidden? Iedereen die betrokken is bij onze school kan een gebedswens in
één van de prachtig geschilderde gebedshuisjes naast de lift doen. Wilt u
meebidden? Dan bent u natuurlijk hartelijk welkom! Iedere eerste woensdag
van de maand komt de groep op onze school bijeen. Neem bij vragen gerust
contact op via gebedsgroep@cbsdespringplank.nl.
Een vrouw zoals jij…
Een groep moeders van onze school komt eens per maand samen bij de Een vrouw zoals jij… ochtenden.
Doorgaans vinden deze bijeenkomsten plaats in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan en is er oppas
voor de kleintjes aanwezig. Aankondigingen van deze gezellige themaochtenden leest u in onze
maandelijkse nieuwsbrief en op onze jaarkalender.
Sparen voor een goed doel
Onlosmakelijk verbonden met onze identiteit is het omzien naar anderen, en dan vooral naar hen die wel
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze leerlingen (en hun ouders) hebben jarenlang wekelijks
gespaard voor de zending. Elk jaar richten we ons op één of meerdere goede spaardoelen. We
informeren u hierover in onze maandelijkse nieuwsbrief.
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Ons onderwijs
The leader in me
In ons voorwoord hebben we aangegeven dat we de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen erg
belangrijk vinden. We hechten daarom veel waarde aan het traject The leader in me. Dit is gebaseerd op
het gedachtegoed van Stephen Covey. Hij is de schrijver van het wereldwijd bekende boek ‘De zeven
eigenschappen van effectief leiderschap’. De theorie hierachter is ook goed te vertalen naar een
programma voor kinderen. Het ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen.
Deze aanpak gaat verder dan het
aanleren van sociale vaardigheden en is
daarom ook een waardevolle verdieping
op de Kanjertraining. Kinderen krijgen
zicht op hun eigen rol en
verantwoordelijkheid in allerlei (sociale)
situaties en leren hierin een bewuste
keuze te maken. Daarnaast ontwikkelen
ze ook hun zelfsturing en eigenaarschap
voor hun eigen ontwikkeling op school
en in hun leven. Daarmee sluit dit
concept ook aan op de 21st century
skills.
De boom hiernaast geeft de zeven
gewoontes van The leader in me aan.
Boven de boom staat een regenboog. Dit
is een toevoeging die we als school
hebben gedaan. We zijn er van overtuigd
dat we als kinderen en volwassenen veel
proactief kunnen, als we uit durven gaan
van het vertrouwen en de liefde die God
ons geeft.
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Kinderen verschillen onderling sterk in mogelijkheden en ontwikkelen zich op een eigen manier. Er zijn
kinderen die goed mee kunnen komen en er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben, omdat zij moeite
hebben met de hoeveelheid of het niveau. Er zijn ook kinderen die meer en moeilijker leerstof aan
kunnen. Zij hebben een extra uitdaging nodig. Wij willen ons onderwijs aansluiten op de behoefte van al
deze kinderen. Dat betekent dat we de punten hieronder als doel hebben:
•
In onze school zien we kinderen en volwassenen die zich veilig voelen en van daaruit
kunnen exploreren.
We geven didactisch sterke lessen waarin afwisseling is tussen:
●
de leraar centraal en de leerling centraal
samen- werken(d) en zelfstandig werkend
instructie en de uitdagende leeromgeving inrichten.
zelf ontdekken en modellen
•
In onze lessen geven we zoveel als mogelijk onderwijs op maat, waarbij de kinderen die
meer aan kunnen ook een structurele plek in ons didactisch handelen hebben.
Voordoen, demonstreren als didactisch instrument wordt ‘modellen’ genoemd. Modellen bij
begrijpend lezen doen we onder meer door de tekst hardop voor te lezen en tussentijds uw gedachten
bij de tekst te verwoorden, hardop een voorspelling te formuleren, een stukje tekst in eigen woorden
samen te vatten, etcetera.
•

In onze school zien we betrokken leerlingen die goed met elkaar kunnen samenwerken.
Hier besteden we gericht aandacht ook. Bij goed samenwerken passen ook gewoonten van
The leader in me, zoals:

Het leerstofjaarklassensysteem
Het leerstofjaarklassensysteem betekent dat kinderen die ongeveer even oud zijn samen in een groep
worden geplaatst. We hebben in ons schoolgebouw plek voor 11 groepen, maar de vorming ervan is
altijd afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op 1 oktober van ieder jaar. Dit schooljaar starten we
met 9 groepen.
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Combinatiegroepen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met homogene jaargroepen. Soms leidt het aantal leerlingen in één
jaargroep toch tot de vorming van combinatiegroepen zoals bijvoorbeeld een groep 3/4 of groep 7/8.
Wij ervaren dit niet als een probleem: door de organisatie van ons onderwijs leren we de kinderen én de
leerkrachten werken in groepen met verschillen.
Onze kleutergroepen
Hoewel wij bewust kiezen voor het leerstofjaarklassensysteem, werken we in groep 1 en 2 met
gecombineerde kleutergroepen 1/2. We werken in deze groepen volgens de principes van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling.
Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen
ligt. Een ander principe is dat de kleuter ontwikkelbaar is. Betekenisvolle activiteiten, die wij aanbieden
in thema’s van 6 tot 8 weken, leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen.
Op basis van observatie en reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten aan.
Naast taal, lezen en rekenen
Doen we nog veel meer! De jongste kinderen in de onderbouw bieden we een programma aan, dat
gericht is op een brede ontwikkeling. Het leren gaat op een natuurlijke, speelse manier, vanuit
betekenisvolle thema’s. De kleuterleerkrachten zorgen voor een beredeneerd aanbod, waarin
ontwikkelingsdoelen een duidelijke plek krijgen. We werken hierbij met de leerlijnen van Parnassys.
De brede ontwikkeling van ieder kind wordt door observaties gevolgd en vastgelegd.
De basis, weer en meer-groep
Om kinderen op een eigen manier te kunnen laten leren, werken we binnen iedere groep aan de
elementaire vaardigheden (taal/lezen en rekenen/wiskunde) op drie niveaus: de basisgroep (2 ster), de
weer-groep (1 ster) en de meer-groep (3 ster). In groep 3 bekend als de maan-, ster- en zongroep. Wij
volgen hierbij de principes van Handelings-en Opbrengstgericht Werken.
In de praktijk
Na de instructie, die klassikaal plaatsvindt, gaat de groep aan het werk. De kinderen die extra zorg nodig
hebben omdat ze moeite hebben met de lesstof (weer-groep), nemen plaats aan de instructietafel. De
leerkracht geeft verlengde, effectieve instructie: deze groep krijgt de uitleg van de lesstof nogmaals en
zoveel mogelijk handelend met materialen aangeboden. De meer-groep werkt grotendeels zelfstandig,
evenals de basisgroep. Tussendoor loopt de leerkracht meerdere rondes in de klas. Tijdens deze wijze
van zelfstandig werken maken we gebruik van een stoplicht. De kleuren rood (zelfstandig aan het werk,
zonder hulp te vragen), oranje (zachtjes hulp vragen aan anderen als je zelf niet verder kunt) en groen
(hulp vragen aan de leerkracht of een klasgenootje) spreken bijna voor zich.
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Ook kunnen de kinderen hun vragenblokje gebruiken. Hiermee kunnen ze aangeven dat er niet gestoord
mag worden (de rode stip), er om hulp gevraagd mag worden door een klasgenoot (de groene stip) of
dat het kind zelf een vraag heeft voor de leerkracht (het vraagteken).
Vanaf groep 1
In onze groepen werken we met inloopmomenten en/ of bloktijd. Deze manier van werken begint al in
groep 1. De leerkrachten gebruiken in groep 1 een stoplicht met alleen rood en groen. In de groepen 1
t/m 3 is er aan het begin van het dagdeel regelmatig inloop met kiesbord activiteiten. De kinderen
komen dan ’s morgens en ’s middags binnen en geven op het kiesbord aan wat zij willen gaan doen. Als
de leerkracht vindt dat een kind een bepaalde activiteit moet doen, wordt dat alvast aangegeven op het
kiesbord. In de tijd dat de kinderen zelfstandig bezig zijn, heeft de leerkracht de gelegenheid om met
kleine groepjes kinderen te werken aan de instructietafel.
Bloktijd is een vaste tijd, op meerdere momenten in de week, waarin de leerlingen de gelegenheid
krijgen om zelfstandig te werken en/of extra instructie krijgen van de leerkracht. Deze werkvorm wordt
meer toegepast in de midden- en bovenbouw.
In de midden- en bovenbouwgroepen staat zowel het individuele leren
als het samen- werkend leren centraal, in relatie met anderen. Het gaat
ons niet alleen om wat kinderen leren, maar ook om hoe kinderen
leren. We werken met een vak geïntegreerde methode voor
wereldoriëntatie waarin kennis en vaardigheden in samenhang en dus
betekenisvol worden aangeboden. Bij de verwerking kan ieder kind
kiezen voor de manier die hem of haar aanspreekt en uitdaagt. Ieder
talent krijgt hierbij de ruimte zich te ontplooien. Hierbij besteden we
ook aandacht aan wetenschap en techniek.
Profilering
In de eerste plaats is De Springplank een christelijke basisschool. Gods woord is voor ons een bron van
inspiratie die richting geeft aan ons leven. We hopen dat dit duidelijk voelbaar is op onze school. Een
sfeer waarin respect, waardering en geborgenheid voor iedereen centraal staat.
Op De Springplank bieden we onze leerlingen vanaf groep 1 Engels aan. Kinderen kunnen heel
gemakkelijk twee talen tegelijkertijd leren. Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een
kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene
taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. Daarbij vinden we het erg
belangrijk onze leerlingen goed voor te bereiden op hun Europees burgerschap.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de vakgeïntegreerde methode voor wereldoriëntatie Da Vinci Samen op Aarde. Met deze methode geven we geen aparte lessen aardrijkskunde, topografie,
geschiedenis, biologie, burgerschap en techniek meer, maar worden deze vakken thematisch, contextrijk
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en betekenisvol vanuit onze christelijke levensvisie aangeboden. Tijdens de verwerking wordt een
beroep gedaan op versterking van ieder talent en het delen ervan met de ander.
In het gebouw maken we gebruik van een digitaal netwerk. Er is wifi in ons hele schoolgebouw. We
werken volledig ‘in the cloud’ met behulp van mobiele tablets en chromebooks voor onze leerlingen. Zo
bereiden we onze kinderen nog beter voor op hun digitale toekomst!
Burgerschap
Onze school besteedt aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We
doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en
verder weg) Leerlingen groeien op in een steeds complexere maatschappij. In de school willen we de
leerlingen leren goed samen te leven en samen te werken met anderen. Hierbij zijn de Kanjertraining,
Kom op voor jezelf en de 7 gewoontes van The leader in me belangrijk.
Wij willen leerlingen ook kennis over de samenleving meegeven en het besef van hun
verantwoordelijkheid hierin. Hier passen ook zaken bij als milieubewust leven, afval scheiden en zorg
hebben voor je directe leefomgeving.
Met behulp van de leerlingenraad willen we de kinderen principes van democratie, eigenaarschap en
leiderschap meegeven. Kernthema’s hierbij zijn:
● leren door ervaring, feedback en reflectie
● fouten durven en mogen maken
● een open houding hebben
● creativiteit
● sociale weerbaarheid (grenzen aangeven en hulp vragen)
Professioneel personeel vinden we heel belangrijk op De
Springplank. Jaarlijks volgen we als team scholing en bieden wij ons
personeel professionaliseringsmogelijkheden aan. De afgelopen
jaren zijn onder meer een reken-, gedrag- en hoogbegaafdheid
specialist opgeleid. Ook hebben teamleden de Kanjertraining
gevolgd. Daarnaast hebben we als team scholing gevolgd voor het
toepassen van de uitgangspunten van The leader in me. In het
schooljaar 2021- 2022 zullen we ons onder meer bezig houden met
het verder versterken van onze Expliciete Directe Instructiemodel
(EDI). Dat maakt het onderwijs op De Springplank steeds rijker.
VPCO Plusklas
Voor kinderen, die erg hoge resultaten halen, wordt in alle groepen het leerstofaanbod aangepast: er
wordt minder geoefend en in plaats daarvan worden opdrachten gegeven die een hoger denkniveau
vragen en aansluiten bij de ontwikkeling van deze kinderen. Voor kinderen voor wie deze aanpassing
onvoldoende is en/ of die beschikken over leer- en persoonlijkheidseigenschappen die wijzen op
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(hoog)begaafdheid is de VPCO Plusklas. In deze plusklas werken kinderen uit de groepen 4 t/m 8 van De
Springplank en de Ericaschool een dagdeel samen aan opdrachten op een hoog niveau: er worden
thema’s uitgewerkt, onderzoek gedaan, geprogrammeerd en gefilosofeerd. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan het het leren leren en het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en
omgaan met frustratie en tegenslagen. Omdat er gewerkt wordt in kleine groepen, is er ook ruimte voor
individuele begeleidingsvragen. De plusklas wordt verzorgd door Femke Marvin, de specialist
hoogbegaafdheid. Meer informatie kunt u vinden in het beleidsplan HB (hoogbegaafdheid). Vraag hier
gerust naar.
Meer informatie
De inhoud, doelstellingen en organisatie van ons onderwijs staan beschreven in ons schoolplan 20192023. Dit schoolplan ligt ter inzage op school, maar kunt u ook vinden op onze website
www.cbsdespringplank.nl . Vanuit dit schoolplan maken we een jaarplan met daarin de doelen en acties
voor dat betreffende schooljaar. Dit jaarplan wordt digitaal met de ouders gedeeld. Daar staat ook de
evaluatie van het jaarplan van het voorgaande jaar: welke doelen hebben we bereikt en met welke
doelen gaan we nog verder? Meer hierover kunt u lezen bij het kopje ‘Kwaliteitszorg’.
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Passend onderwijs op onze school
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan
ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of
andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende
onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat is Passend Onderwijs.

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband
primair onderwijs Rijn en Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder
kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen
kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te
zorgen dat ieder kind in de eigen regio succesvol kan zijn op school.
Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.
Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker
gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is
vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf
bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school.
Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Coördinator van het Regionaal
Steunpunt in ons samenwerkingsverband (SWV).
Is een kind bij ons echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat
passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat
via ons SWV wordt afgegeven. Vinden u, wij en twee deskundigen uit het SWV plaatsing in het speciaal
(basis) onderwijs voor uw kind nodig en zijn we het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn we het niet
eens met elkaar dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.
Het SWV toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies
overgenomen. Het SWV Rijn & Gelderse Vallei biedt drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit
en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van
het SWV. Dat is te downloaden via www.swvrg.nl.
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Ondersteuningsteam op school
De Springplank heeft een ondersteuningsteam. Hierin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo
nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt
Coördinator. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra
ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil
zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
Kindkans
Alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei werken met het online
leerlingadministratieprogramma Kindkans. Met dit programma beschikken we over een instrument om,
als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor
sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen, die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het
speciaal (basis)onderwijs, aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer
beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. Met de inschrijving van uw kind op onze school
geeft u automatisch toestemming om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen onze school.
Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol heeft.
Een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er
voor een leerling extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie van
het kind te zien. Aan u, als ouders, wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van informatie, als
externe functionarissen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.
Schoolondersteuningsprofiel
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te
bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook wij hebben zo’n profiel gemaakt en deze kunt u inzien op school
of op onze website www.cbsdespringplank.nl .
De Springplank werkt ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig
heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit doen we samen met u. Ook kijken we naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders en onze teamleden óók. Zij zijn
vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. De
OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner
van het bestuur van het SWV. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat
meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.
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Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen
zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor
ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn of op een andere school. Om dit goed te
regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in het SWV. Samen zorgen de
schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér
specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer
over de wet vindt u op www.passendonderwijs.nl .
Informatie en contactgegevens online
Op de website van het SWV staat alle informatie over passend onderwijs. Hier vindt u het
Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Coördinatoren en de leden van de
Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws en nog veel meer. Deze website is
www.swvrijnengeldersevallei.nl
Vanuit de Wet op het primair onderwijs zijn we als school verplicht te vertellen op welke manier we de
ondersteuning aan het jonge kind vormgeven. Ook mag u van ons informatie verwachten over de manier
waarop we kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vormgeven. Omdat we deze schoolgids
compact willen houden hebben we onze informatie daarover op onze website geplaatst. Deze kunt u
vinden bij via www.cbsdespringplank.nl- Documenten.
Daar treft u ook de volgende protocollen aan:
➢ Het Ondersteuningsplan. Hier leest u welke algemene zorg we bieden. In hoofdstuk 2 wordt
verteld hoe we de ontwikkeling van de kinderen volgen,
➢ Het Schoolondersteuningsprofiel. Hier leest u wat onze school te bieden heeft op het gebied van
(extra) onderwijsondersteuning.
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Onze onderwijsopbrengsten
Wat de kinderen leren op De Springplank, wordt tegen het einde van de basisschoolperiode in groep 8,
gemeten met de IEP Eindtoets. De uitkomsten worden vergeleken met de landelijk gemiddelden.
De doelen van ons onderwijs
Samen met de kinderen van de leerlingenraad hebben we ook nagedacht over de vraag wat
kernwaarden en vaardigheden zijn. Wat willen we dat de kinderen meenemen als ze de Springplank gaan
verlaten. Dat hebben we samen met de kinderen omschreven in de volgende zinnen:
Ik heb vertrouwen in mezelf en de ander
Ik ga respectvol en positief om met mijn omgeving
Door goed na te denken over de keuzes die ik maak en hier op terug te kijken, blijf ik leren.
Hierdoor kan ik blij mijn plek innemen onder alle mensen (of in de samenleving) en kan ik bereiken wat
ik wil.

We hebben de door het Ministerie van Onderwijs opgestelde kerndoelen als uitgangspunt voor de te
behalen resultaten. De methoden die we op school gebruiken zijn getoetst aan deze doelen. Naast de
kerndoelen hanteren we in de groepen ook normeringen die de methoden en toetsen aangeven.
Daarnaast werken we met streefdoelen die we zelf opstellen op basis van recent behaalde resultaten.
We vinden dat deze niet voor alle kinderen hetzelfde kunnen zijn. Resultaten zijn relatief. Het steeds
ontwikkelen van het eigen kunnen is uitgangspunt. Geen kind is hetzelfde en niet elk kind is in hetzelfde
goed. We hebben als einddoel in resultaten dat we minimaal de norm halen bij de eindtoets en dat elk
kind uitstroomt naar de voor hem of haar hoogst haalbare vorm van Voortgezet onderwijs.
Onze resultaten: de uitstroom van groep 8.
De afgelopen drie jaar zijn onze leerlingen van groep 8 uitgestroomd naar:
Praktijk
onderwijs

VMBO
basis

20182019

2

20192020
20202021

VMBO
basis/
kader

VMBO
kader

VMBO
kader/
mavo

VMBK/
Mavo

Mavo./
Havo

Havo/
VWO

VWO

Totaal

-

3

4

1

5

11

5

31

2

6

3

5

1

6

0

6

29

0

1

0

3

2

5

5

4

21

1
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Interpretatie van de resultaten
De score van de CITO toetsen en de IEP- eindtoets is natuurlijk niet alleszeggend. Niet voor uw kind en
niet voor ons onderwijs. Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige omgeving waarin uw kind
mag zijn wie hij of zij is en de deskundigheid van de juf of meester voor de klas, die iedere dag zijn/haar
uiterste best doet uw kind op het eigen niveau te laten excelleren.
Twee maal per jaar bekijken wij alle resultaten van onze leerlingen en groepen m.b.v. trendanalyses.
Deze analyses geven objectief weer wat de resultaten van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per
jaargroep. Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen leerlingen te volgen door de jaren heen. Na
analyse volgt handelen: wij werken constant aan verbetering van ons onderwijs. Het is ons doel om het
maximale uit ieder kind te halen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Het document dat bij deze analyse
hoort plaatsen we in de digitale boekenkast in ons Ouderportaal.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg zien we als een continu leerproces, waarbij we als school systematisch de kwaliteit van de
door ons vastgestelde beleidsterreinen bespreken, beschrijven, realiseren, beoordelen en laten
beoordelen. We stellen daarom voortdurend vragen als: ‘Doen wij de goede dingen?’ en ‘Doen wij de
goede dingen goed?’ Hierdoor proberen we de behaalde kwaliteit te behouden en verder te verbeteren.
Voor het bepalen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs werken we met het INK-model.
Hiermee kun je je hele onderwijs analyseren en vaststellen waar verbeterpunten zitten. Van de
verbeterpunten die we met behulp van onze visie en kwaliteitssysteem vinden, maken we een
meerjarenplanning. Uit de meerjarenplanning halen we de jaarplannen die we in één of meerdere
schooljaren uitvoeren. Deze plannen worden ook besproken met de medezeggenschapsraad en gedeeld
met de ouders.
Bij deze plannen werken we met de PDCA- cyclus. Daarbij nemen we de volgende stappen:
To Plan (P) : vaststellen van de doelen van de school (en de medewerkers).
To Do (D) : de doelen in de praktijk realiseren.
To Check (C) : controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden en nagaan wat er nog
beter kan.
To Act (A) : wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeteringen realiseren met behulp van nieuwe jaaren actieplannen.
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Onze regels, pesten en klachtenregeling
Op onze school gelden heldere, duidelijke regels. Deze regels hangen op meerdere plekken in ons
gebouw en zijn makkelijk te onthouden. Zo houden we het samen en voor iedereen prettig.
We praten netjes over God en het geloof
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

We werken op De Springplank in alle groepen met de Kanjertraining als methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Kanjertraining voldoet aan deze eisen en
De Springplank is een gecertificeerde Kanjerschool. Alle leerkrachten hebben de benodigde training met
succes afgerond en mogen Kanjertraining geven. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Alle teamleden zijn gecertificeerde trainers en
geven de training aan uw kind. Daarnaast nemen onze leerlingen in groep 6 deel aan de lessen Kom op
voor jezelf. Tijdens deze lessen leren onze leerlingen op een passende manier voor zichzelf op te komen
met respect voor de ander. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: denken, voelen en handelen. In groep
8 kunnen we ervoor kiezen herhalingslessen aan te bieden.
Uiteraard volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen en bespreken we deze met u.
Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een meetinstrument dat bij de Kanjertraining
hoort: Kanvas. Binnen onze school hebben we een teamlid dat coordinator is van alles wat met het antipestbeleid te maken heeft. Zij is juf Monique Spelbos.
Veiligheid
Op De Springplank vinden we fysieke en sociale veiligheid voor alle betrokkenen van groot belang. Dit
moet een onderdeel zijn van de (pedagogische) taak van de school. Naast de zorg voor een goed
onderhouden en veilig gebouw betekent het ook dat we positieve aandacht geven aan volwassenen en
kinderen. Het kan soms ook vragen om tijdig en gepast ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag.
Sociale veiligheid bereiken we onder meer met juist voorbeeldgedrag van personeel, ouders en
leerlingen. De school hanteert normen en regels voor dat gedrag. Eén van de middelen om te komen tot
een positief pedagogisch klimaat is het voorkomen van pesten.
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Afspraken
Hieronder leest u de belangrijkste.
Kom op tijd
Om onnodig verlies van leertijd te voorkomen, gaan onze schooldeuren 10 minuten voor
schooltijd open. Ouders van onze leerlingen t/m groep 3 mogen hun kind(eren) als de bel gaat naar
binnen brengen. We vragen u dit moment kort te houden zodat de leerkrachten op tijd met de lessen
kunnen beginnen. Voor vragen of opmerkingen die wat langer duren, kunt u na schooltijd met de
leerkracht spreken. Ook kunt u de leerkracht via het Ouderportaal een berichtje sturen. De ouders van
de leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen bij de buitendeur afscheid en komen niet meer in de school als
daar geen reden voor is. Ook hierbij geldt: vragen of opmerkingen aan de leerkracht kunt u na schooltijd
kwijt. Wij verwachten dat deze afspraak door iedereen wordt nageleefd zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen: ‘s morgens om 8.30 uur. Uw kind wordt dan in de klas verwacht.
Meld uw kind voor schooltijd ziek via het Ouderportaal
Wilt u, als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dit ‘s morgens voor 8.00 uur aan ons
doorgeven? We willen graag weten waar uw kind is. U kunt de ziekmelding via het ouderportaal aan ons
doorgeven. Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met u. Aan het begin van
het schooljaar krijgen alle kinderen een calamiteitenkaartje mee naar huis, waarop u belangrijke
informatie (zoals uw mobiele telefoonnummer) kunt invullen. Wilt u er ook voor zorgen dat uw
gegevens in het ouderportaal up-to-date zijn? Alleen dan kunnen we u goed bereiken als het nodig is.
Kom lopend of met de fiets naar school
Kinderen die op loopafstand van de school wonen, verwachten wij niet met de fiets op school. Kinderen
die te ver van school wonen om lopend te komen, mogen wel op de fiets naar school komen. Fietsen op
het schoolplein is niet nodig en verboden. Met de fiets aan de hand kan over de stoep naar het
fietsenrek gewandeld worden. Mocht het voor u en uw kind(eren) niet mogelijk zijn op lopend of op de
fiets naar school te komen, wilt u dan uw auto bij het naastgelegen sportcentrum Het Gastland
parkeren? Om de veiligheid van uw en andermans kinderen te kunnen garanderen, geldt aan beide
zijden van de Groeneweg een stilstaan- en parkeerverbod op schooldagen.
Ervaart u onveilige verkeerssituaties rondom onze school? Meld dit dan bij ons via het mailadres
info@cbsdespringplank.nl.
Laat mobiele telefoons thuis
Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Wij begrijpen dat het voor u in sommige
gevallen prettig is uw kind (mobiel) te kunnen bereiken. Op school vinden wij dit niet nodig. Heeft u
tijdens schooltijd een belangrijke boodschap voor uw kind, dan kunt u ons hiervan telefonisch op de
hoogte stellen. Wij geven het dan door aan uw kind. Natuurlijk mag uw kind bij noodgevallen altijd
gebruik maken van de schooltelefoon. Komt de mobiele telefoon toch mee naar school en zien wij
hem, dan wordt de mobiel tijdens schooltijd door ons ingenomen.
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Extra dagje vrij? Vraag verlof aan
Met 5 jaar wordt uw kind volgens de wet leerplichtig. U bent aan die wet gehouden, maar de school
ook. U kunt uw kind dan niet zomaar een dagje vrij van school geven. Volgens de wet mag er alleen
verzuimd worden als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Er bestaan op dit punt strikte
regels. Zowel op de eerste als op laatste dagen van het schooljaar en rondom de schoolvakanties
wordt geen verlof toegekend. Meent u recht te hebben op verlof voor uw kind(eren), dan dient u dit
schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Een aanvraagformulier kunt u downloaden op onze website
en vindt u in de ouderbakjes bij de zij- ingang. Dit verlof moet u minimaal 6 weken van tevoren
aanvragen. Dit geldt overigens ook voor uw 4-jarige, en dus nog niet leerplichtige kind. Twijfels
rondom verzuim en ongeoorloofd verzuim worden altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van
de gemeente Rhenen. Ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Deze
controleert of ouders en school zich aan de leerplichtregels houden. Meer informatie over de
leerplichtwet vindt u op www.leerplicht.net.
Klachten
Ondanks alle regels en afspraken kan het gebeuren dat uw kind zich niet prettig voelt op school. Hij of
zij kan dan contact opnemen met juf Coraline of juf IlseZij zijn de interne contactpersonen. Zij bieden
een luisterend oor en kunnen uw kind helpen door hem of haar door te verwijzen naar de juiste
persoon of instantie. Is contact zoeken lastig voor uw kind? Dan mag een briefje in de postvakken van
de juffen in de teamkamer gedaan worden, waarna Coraline of Ilse contact kan opnemen met uw
kind. Uiteraard gebeurt dit niet zichtbaar voor anderen. Kinderen kunnen bij (ernstige) problemen
altijd contact opnemen met de Kindertelefoon, T: 0800 - 0432.
Het kan soms gebeuren dat u zich als ouder(s) niet prettig voelt op school. Uw klacht, hoe lastig soms
ook, kunt u altijd kwijt bij de leerkracht van uw kind. Is dat niet mogelijk, neem dan contact op met Bert
Hardeman. Als dit overleg geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met één van beide interne
contactpersonen:
(juf) Coraline
T: 0317- 620144 (ma- di- vr)
E: cvherk@cbsdespringplank.nl

(juf) Ilse
T: 0317- 620144 (ma- di- woe)
E: ivspanje@cbsdespringplank.nl

Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met contactpersoon van het VPCO bestuur,
Henri Verhoeks, T: 06- 12404841. Alle contactpersonen kunnen u met uw vraag of klacht doorverwijzen
naar de externe vertrouwenspersoon van VPCO Rhenen. Dat is José van Leeuwen. Zij is bereikbaar op
het emailadres info@josevanleeuwen.nl of telefoonnummer 06 – 499 58 193 Heeft u bovenstaande
stappen genomen en voelt u zich onvoldoende gehoord of erkend? Dan kunt u contact opnemen met de
Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) in Den Haag, T: 070 - 3861697 of E:
info@gcbo.nl.

21

Privacy
Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanuit deze
wetgeving geldt het volgende: wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het
leren en het begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Indien externe
instanties vragen om persoonsgegevens van onze leerlingen, dan zullen wij deze slechts met
toestemming van de ouders delen. We plaatsen alleen foto’s van uw kind op onze website, in onze
nieuwsbrief op Facebook of elders, indien u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Hierover
kunt u meer lezen op bladzijde 39. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor foto’s die door ouders
of derden worden gemaakt en (online) worden gepubliceerd zonder onze toestemming.
De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken over de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgen administratiesysteem Parnassys en de leerlingvolgsystemen van Cito, KIJK en Kanvas. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt d.m.v. persoonlijke accounts tot
medewerkers van onze school. Ook bewaren we leerlinggegevens binnen een afgeschermd deel van
Cool, het digitale platform van Cloudwise, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers die deze
informatie nodig hebben: groepsleerkrachten, intern begeleiders, de remedial teacher,
bouwcoördinatoren of de directie.
Voor meer informatie over de wijze waarop de scholen van de federatie handelen volgens de richtlijnen
van de AVG verwijzen wij u naar het beleidsplan AVG, dat binnenkort binnen het ouderportaal en op de
website te vinden is.
Verzekering en aansprakelijkheid
De school sluit voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af. De dekking van deze
verzekering geldt onder schooltijd in en rond de school, op weg van en naar school, tijdens gymnastieken zwemlessen, tijdens schoolreizen, schoolkampen en excursies. De volledige tekst van de voorwaarden
ligt op school ter inzage. De school is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing en/ of beschadiging van
goederen die niet op uitdrukkelijk verzoek van de leerkrachten zijn meegenomen.
Traktaties
Snoep is lekker, maar niet gezond. Van de grote hoeveelheden suikers in snoep
kunnen kinderen o.a. hyperactief worden. Daarom willen wij met u proberen
snoep in de school te beperken of buiten de schoolmuren te houden. Is uw
kind jarig, dan is een hartige (dus geen zoete!) traktatie prima. Er zijn
mogelijkheden genoeg; maakt u ook voor de leerkrachten geen (zoete)
uitzondering. Ook verwachten we dat u voor de ochtend- en lunchpauze de
kinderen gezond eten en drinken meegeeft. Het drinken bij voorkeur in goed
afsluitbare bekers en niet in pakjes, met het oog op de afvalberg.
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Onze leerlingen, groepen en team
Bij de start van dit schooljaar zitten er ongeveer 205 leerlingen op de Springplank, verdeeld over 9
groepen.
Onze groepen zijn:
1/2 a: Kikker
1/2 b: Rupsje Nooitgenoeg
3:
4:
5
5/6:
6:
7:
8:

: juf Ilse en juf Helma
: juf Marieke en juf Karlijn
: juf Corine en juf Natasha
: juf Femke en juf Jolanda
: juf Clasien
: juf Merel
: juf Coraline en juf Erica
: juf Erica en meester Mark
: meester Rik

Het management- en zorgteam bestaat uit:
Bert Hardeman
Directeur en Uitvoerend Bestuurder VPCO
Lilian van Ingen
Intern begeleider BB
Monique Spelbos
Intern begeleider OB
Helma Simonse
Ondersteuning management/ directie
Mark Uiterwijk
Ondersteuning management/ directie
Onderwijsondersteuning wordt gegeven door:
Femke
Hoogbegaafdheidsspecialist en leerkracht VPCO Plusklas
Lilian
Remedial teacher
Monique
Kindercoach en anti-pestcoördinator
Tineke
Remedial teacher
Corrie
Remedial teacher
Evelies
Onderwijsassistente
Chantal
Onderwijsassistente
Antoinette
Onderwijsassistente
Administratie en secretariaat:
Annet de Jong
donderdag
U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@cbsdespringplank.nl
Bij noodgevallen Is Bert Hardeman te bereiken op T: 06- 41895838
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Lesuitval en vervanging.
Door ziekte of andere omstandigheden kan de directie soms op heel korte termijn met een situatie
worden geconfronteerd waarbij vervanging van een leerkracht nodig is. Dan hanteren we in principe de
volgende procedure:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

de duo collega vragen of deze kan en wil.
Er wordt gevraagd of een collega die die dag niet werkt in kan/ wil vallen.
Groep 1 dag splitsen (vanaf groep 3)
Een externe vervanger van IPPON
inzetten ambulant personeel.
Een hogere groep splitsen en de leraar neemt de lagere groep over.
Groep 1 dag naar huis sturen.
Bij meerdere dagen: rouleren met het naar huis sturen van de groepen zodat niet één groep
meerdere dagen thuis zit.
❖ Conform bestuursbesluit is de directie niet inzetbaar voor vervanging (heeft geen lesgebonden
taken)
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Uw medezeggenschap
Als ouder van één of meerdere leerlingen op onze school heeft u een belangrijke rol. Ons beleid maken
we graag samen met u.
De vereniging
Onze school valt samen met de Ericaschool onder het bestuur van de Vereniging
voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Rhenen. Grondslag van VPCO
Rhenen is het erkennen van de Bijbel als Gods Woord en als bron van inspiratie
voor een leven van toewijding aan en verantwoordelijkheid tegenover God en de
naaste.
Het motto van VPCO Rhenen is ‘Samen werken aan de toekomst van onze
kinderen’. In 2012 is de missie en de visie van de vereniging verbeeld in het ‘Huis van VPCO Rhenen’ dat
u kunt vinden op onze website.
●

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend deel. In het
toezichthoudend bestuur nemen enthousiaste ouders van de beide scholen zitting. De
directeuren van de beide scholen vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij
leggen verantwoording af aan de toezichthouders. Hiervoor is een bestuurlijk toetsingskader
opgesteld. Deze kunt u op onze website inzien.
De huidige samenstelling van het toezichthoudend bestuur is als onderstaand:

Naam

Functie in het bestuur

Email

Henri Verhoeks

Voorzitter

henriverhoeks@outlook.com

Thomas Zoutendijk

Secretaris

thomas.zoutendijk@gmail.com

Ronnie Sibbing

Penningmeester

ron_is_er@hotmail.com

Esther Beurskens

Algemeen lid

ect.beurskens@gmail.com

Vacature

Algemeen lid
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Een vereniging kan alleen blijven bestaan als er voldoende leden zijn. Draagt u het Protestants Christelijk
onderwijs in Rhenen ook een warm hart toe en voelt u zich betrokken bij het onderwijs aan uw
kind(eren)? Dan kunt u lid worden van VPCO Rhenen. Dit is geheel kosteloos en verplicht u tot niets.
Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid van instemming bij zaken die ertoe doen, zoals het vaststellen
van het jaarverslag en de jaarrekening, en wijziging van de statuten.
Het postadres van de vereniging is Ericalaan 30, 3911 XN Rhenen. Het bestuur is via e-mail bereikbaar op
vpcorhenen@gmail.com en telefonisch via de directie.

Het bestuur en de scholen van de VPCO Rhenen participeren in Federatie S-O-M ‘Samen Onderwijs
maken’ met het P.C. bestuur en haar beide basisscholen uit Amerongen. Meer informatie over de
federatie en haar scholen vindt u op de website: www.s-o-m.nl.
Medezeggenschapsraad
Aan De Springplank is een door ouders en leerkrachten gekozen medezeggenschapsraad (MR)
verbonden. Ouders en leerkrachten kunnen bij leden van deze raad terecht met vragen en/of
opmerkingen. De MR is een soort ondernemingsraad van de school, vergadert vijf keer per jaar en
bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij houdt zich bezig met het beleid van de school en geeft
advies en/of instemming bij voorgenomen besluiten. U bent hartelijk welkom bij de MR-vergaderingen.
De vergaderdata zijn opgenomen in het Ouderportaal. De GMR is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van De Springplank en de Ericaschool. Hier worden zaken behandeld die de
beide scholen betreffen.
De MR oudergeleding bestaat uit:
Pim van den Nouwelant
lid MR en GMR
Marion Versteegen
lid MR
Joyce Flipse
lid MR en GMR

De MR personeelsgeleding bestaat uit:
Rik Eijsenga
voorzitter
Merel Vis
lid MR en GMR
Natasha de Boer
lid MR

De MR is via e-mail bereikbaar op: mr@cbsdespringplank.nl. Het jaarverslag kunt u nalezen op onze
website.
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Ouderraad
De ouderraad (OR) ondersteunt de school vooral in praktische zin. Zij denkt en doet mee met allerlei
activiteiten die het schoolleven kunnen veraangenamen, zoals het startfeest, Sint, Kerst en Pasen, de
avondvierdaagse, de meesters- en juffendag, de straatspeeldag en de filmmiddag. De OR vergadert zo’n
vier keer per jaar. De OR bestaat uit:
Marleen van Kreel
Diana Rudge
Astrid Harbers
Wilma Teunissen
Hayet Elkhoulati
Inge Hobrink
Lieke Henzen
Sabah Halkouli
Rianne Dijkhuizen
Diana Rudge
Coraline van Herk

(voorzitter OR)
(penningmeester OR)
(secretaresse OR)
(lid - sporttassen)
(lid)
(lid)
(lid)
(lid
(lid)
(lid)
(contactpersoon team)

De contactpersonen van de OR zijn dit jaar:
Marleen van Kreel
voorzitter
Lieke Henzen
penningmeester
Astrid Harbers
secretaris
E: penningmeester@cbsdespringplank.nl

leentjelot1986@gmail.com
liekehenzen@hotmail.com
astrid_van_tilborg@hotmail.com

Is uw kind uit zijn/haar groene Springplank T-shirt gegroeid? Neem dan contact op met
de OR via het bovengenoemde mailadres.

Ouderhulp
In de loop van het jaar zijn er verschillende activiteiten waarbij we uw
hulp als ouders nodig hebben. Dit kan gaan om het begeleiden tijdens
een sporttoernooi, vervoer van kinderen van en naar een excursie en
andere zaken. Deze activiteiten kunnen alleen doorgaan als we
voldoende ouderhulp hebben. Het is voor de kinderen natuurlijk
jammer als zoiets zou gebeuren. Mogen/ kunnen we hierin ook op u
rekenen?
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Onze schooltijden en vakanties
Wettelijk is vastgesteld dat het minimum totaal aantal uren op de basisschool in acht leerjaren 7520 uur
is en er per dag hooguit 5,5 uur les gegeven mag worden. De Springplank voldoet hieraan.
Continurooster
CBS de Springplank werkt met een continurooster. Ouders en leerkrachten hebben gekozen voor een
schooltijdenmodel van vier gelijke schooldagen, met behoud van de vrije woensdagmiddag. De
schooltijden zien er voor alle groepen 1 t/m 8 als volgt uit:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30 tot 14.30 uur
8.30 tot 14.30 uur
8.30 tot 12.15 uur
8.30 tot 14.30 uur
8.30 tot 14.30 uur

Alle leerlingen lunchen op de vier lange schooldagen op school. In de onderbouwgroepen 1 en 2 plannen
we hiervoor een half uur en in de groepen 3 t/m 8 een kwartier. Daarna wordt gespeeld. De leerlingen
worden tijdens de ‘overblijf’ begeleid door pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang
Rhenen en/of hulpouders. Als hierbij niet genoeg mensen beschikbaar zijn kan de begeleiding worden
gedaan door de eigen leerkracht of ambulant personeel (iedereen die geen eigen groep heeft). Vindt u
het leuk om te helpen bij de lunch? Meldt u dan aan bij Bert Hardeman. Wij stellen hier een
vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur tegenover.
Vakanties en vrije dagen
De vakantieplanning voor dit jaar vindt u hieronder:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Vakantieweek juni
Zomervakantie

18 tot en met 22 oktober 2021
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
28 februari 2022 tot en met 4 maart 2022
15 tot en met 18 april 2022
25 april 2022 tot en met 6 mei 2022
26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
6 juni 2022
7 juni tot en met 10 juni 2022 (aansluitend aan Pinksteren)
11 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022
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Vrije (mid)dagen voor alle leerlingen:
Vrijdag 15 oktober 2021
Dinsdag 9 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 31 januari 2022 dag
Maandag 14 maart 2022
Donderdag 14 april (voor Pasen)
Woensdag 25 mei 2022 (voor Hemelvaart)
Vrijdag 24 juni 2022
Vrijdag 8 juli 2022

: vanaf 12.00 uur. Studiemiddag voor het team
: de hele dag. Studiedag voor het team
: de hele dag.
: de hele dag. Studiedag voor het team
: de middag. Studiemiddag voor het team
: de hele dag. Studiedag voor het team
: de hele dag: Teamjaarvergadering
: de hele dag. Studiedag voor het team
: de hele dag.

Bij deze data hebben we enkele opmerkingen:
❖ U ziet dat vrijdag 8 juli vetgedrukt is. In principe is donderdag 7 juli de laatste lesdag komend
jaar. Mocht het zo zijn dat er in de loop van het schooljaar een calamiteit is, dan kan het zijn dat
we deze dag wel les moeten geven in verband met het aantal uren. Bij een calamiteit kunt u
bijvoorbeeld denken aan brand of andere uitzonderlijke omstandigheden.
❖ We hebben de data van 14 april en 25 mei 2022 zo gepland dat de kinderen een extra lang
weekend hebben met Pasen en Pinksteren.
❖ De middag van 15 oktober 2021 is zo gepland dat deze aansluit op de vakantieweek die erna
komt.
❖ We hebben de studiedagen zoveel mogelijk zo gepland dat het niet steeds aan het begin of einde
van de week is en niet steeds dezelfde ouders opvang moeten regelen voor hun kind.
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Jaarlijkse ouderbijdragen
Onderwijs dient kosteloos en voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook op De Springplank. Toch ontkomen
we er niet aan uw bijdrage te vragen voor een aantal extra activiteiten.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad beheert de inkomsten en uitgaven van uw vrijwillige ouderbijdragen. Deze bijdrage is
belangrijk voor de bekostiging van allerlei extra activiteiten die ten goede komen aan uw kind(eren) en
waarvoor we geen geld krijgen van het Ministerie van Onderwijs. Hierbij kunt u denken aan de viering
van Sinterklaas en Kerst, de Koningsspelen of de aanschaf van schoolshirts. De vrijwillige bijdrage is ook
dit schooljaar vastgesteld op het bedrag van €19 per kind met een maximum van €38 per gezin.
U ontvangt van de school t.z.t. het verzoek dit bedrag over te maken. Hiervoor maken we gebruik van het
digitale systeem Schoolkassa. Daarbij ontvangt u dan een link in uw mailbox waarmee u de betaling kunt
doen.
Betaalt u de bijdrage liever in termijnen? Dan kan dat altijd. U kunt dit tijdens de betaling via de link van
Schoolkassa aangeven.

Overblijfbijdrage
Met de invoering van het continurooster zijn veel kosten gemoeid voor begeleiding van de leerlingen
tijdens de lunchpauze. Wij bekostigen de personeelskosten van de pedagogisch medewerkers, ouders en
eigen personeel dat we inzetten voor begeleiding van uw kind(eren) tijdens de lunchpauze. We vragen u
bij te dragen aan de vergoeding die betrokkenen ontvangen als ze komen helpen bij de overblijf. De
jaarlijkse overblijfbijdrage is voor dit jaar vastgesteld € 27,50 per kind, met een maximum van € 50 per
gezin. U ontvangt vanuit het digitale systeem Schoolkassa een link in uw mailbox waarmee u de betaling
kunt doen.

Schoolreis en schoolkamp
Het is al jaren onze gewoonte met de groepen 1 t/m 7 jaarlijks een dag op schoolreisje te gaan. Omdat
de kosten van dit dagje uit steeds hoger worden, hebben we alle ouders gevraagd met ons mee te
denken over het schoolreisje. De belangrijkste uitkomst was dat de ouders bereid waren en zijn om
jaarlijks bij te dragen aan de kosten van het schoolreisje van hun kind(eren) en dat plezier en educatie
hierbij prima gecombineerd kunnen worden. De kosten van het schoolreisje proberen we ieder jaar
ongeveer gelijk te houden op maximaal € 35.
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Groep 8 gaat jaarlijks drie dagen op kamp, begeleid door een aantal teamleden. Het kamp kost € 70,00
per leerling. Houd dus alvast rekening met dit verzoek voor betaling. Hiervoor maken we gebruik van het
digitale systeem Schoolkassa. Daarbij ontvangt u dan een link in uw mailbox. Deze link kunt u gebruiken
voor de betaling.
Zwemonderwijs
Tot een aantal jaren geleden subsidieerde de gemeente Rhenen het zwemonderwijs van alle leerlingen
in de groepen 5 van het basisonderwijs. Ingrijpende bezuinigingen hebben hier helaas een streep door
gehaald. Toch vonden en vinden wij het belangrijk de zwemvaardigheid van onze leerlingen te blijven
onderhouden. Gelukkig vond u dat ook! Met uw bijdrage van € 50 voor uw kind in groep 5 blijft het
zwemonderwijs ook dit schooljaar gewaarborgd. Dit bedrag wordt vastgesteld door de gemeente.
Daarnaast betaalt u ook kosten als uw kind af mag zwemmen voor een diploma. De inning van de
bijdragen gebeurt door de school. Wij verzorgen vervolgens de betaling naar de gemeente Rhenen. Dit
doen we zo in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Sponsoring
Door het bestuur van VPCO Rhenen is beleid betreffende sponsoring vastgesteld. Het managementteam
stelt in geval van sponsoring over langere tijd een overeenkomst op. Hierbij worden de uitgangspunten
voor sponsoring nauwlettend gevolgd. Daarnaast kan de school op eigen initiatief een wervingsactie
organiseren voor zaken die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden.
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Uw bijdragen op een rijtje
Bijdrage

Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

€ 19,00 per kind en maximaal
€ 38,00 per gezin

Overblijfbijdrage

€ 27,50 per leerling en maximaal
€ 50,00 per gezin

Via Schoolkassa

Schoolreis groep 1 t/m 7

€ 35,00 maximaal

Via Schoolkassa

Schoolkamp groep 8

€ 70,00

Via Schoolkassa

Zwemonderwijs groep 5

€ 50,00 als vast bedragen een extra
bedrag bij het afzwemmen van een
kind. Richtbedrag hierbij is
€ 20,00 per diploma

Facturatie via de school
m.b.v. Schoolkassa

Via Schoolkassa

Mocht u de bijdragen niet kunnen voldoen, neem dan contact op met Bert Hardeman,
T: 0317 - 620144 of E: bhardeman@cbsdespringplank.nl. Wij proberen dan samen met u een oplossing
te vinden.
De gemeente Rhenen houdt wekelijks een spreekuur Economie en Werk. U kunt hier terecht
voor allerlei vragen op het gebied van bijstand, bijzondere bijstand, minimaregelingen, werk,
vrijwilligerswerk en schuldhulpverlening. Het spreekuur is iedere donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur in het Huis van de Gemeente.
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Onze partners in opvang en groeien
Op De Springplank geven we onderwijs. Maar omdat onze leerlingen zoveel tijd bij ons doorbrengen,
voelen we ons ook betrokken bij de opvoeding. Hiervoor werken we samen met een aantal organisaties.
Voor- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)
VPCO Rhenen heeft al jaren een overeenkomst met de SKR voor wat betreft de organisatie en uitvoering
van de VSO en BSO. De opvang wordt door SKR uitgevoerd volgens de Wet Kinderopvang en de daaraan
verbonden kwaliteitsregels.
De SKR biedt op maandag, dinsdag en donderdag BSO aan op de Springplank. Hiervoor wordt het
speellokaal gebruikt en op opvangdagen omgebouwd tot ‘DJUMP!. Op woensdag en vrijdag wordt de
opvang geboden op de Acacia locatie; Acacialaan 11.
Mogelijk peuteropvang in de Springplank
Op het moment dat de schoolgids wordt gemaakt onderzoeken Stichting Kinderopvang Rhenen en CBS
de Springplank de mogelijkheden om peuteropvang te realiseren in de school. Hiermee verzorgen we als
school tussen de voorschoolse peuteropvang en de onderbouw van onze school een goede doorgaande
lijn. We hopen dit na de zomervakantie of na de herfstvakantie te kunnen realiseren.
Incidentele vakantieopvang
Ook kunt u bij de SKR incidentele vakantieopvang aanvragen. Deze incidentele vakantieopvang is
bedoeld voor kinderen die anders geen gebruik maken van de BSO. Voor de kosten van incidentele
vakantieopvang kan door u kinderopvangtoeslag worden aangevraagd bij de belastingdienst
(www.toeslagen.nl). Heeft u vragen of wilt uw kind aanmelden voor incidentele vakantieopvang,
neem dan contact op met de SKR.
Meer informatie
Stichting Kinderopvang Rhenen
Acacialaan 11 a
3911 GD Rhenen
T: 0317- 681050
E: info@kinderopvangrhenen.nl
I: www.kinderopvangrhenen.nl
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Los van bovenstaande contracten en overeenkomsten heeft u altijd de mogelijkheid om zelf te
kiezen bij wie u de opvang van uw kind(eren) regelt. U bent dus niet gebonden aan de organisatie
waarmee wij een contract hebben afgesloten.
CJG Rhenen
Alle ouders, professionals en opvoeders, maar ook jongeren zelf in de leeftijd tot 18 jaar
kunnen met hun vragen en/ of zorgen terecht in het CJG. Het CJG biedt informatie, advies en begeleiding
bij kleine en grote vraagstukken tijdens het opvoeden en opgroeien van uw kind. In het CJG werken
dagelijks de professionals van de GGD, het consultatiebureau, MEE en andere zorginstellingen samen om u te kunnen adviseren en/ of ondersteunen. Ook om elkaar van kennis te voorzien
vanuit hun eigen vakgebied.
Het CJG biedt daarnaast themabijeenkomsten, cursussen en er is informatiemateriaal te vinden over veel
verschillende onderwerpen. Het CJG is dagelijks beschikbaar in een loket op een aantal locaties binnen
de gemeente Rhenen, waar de CJG medewerker zal luisteren en een passend advies wil geven. De
openingstijden en locaties vindt u op de website: www.cjgrhenen.nl

Jeugdteam en ondersteuningsteam van het CJG
Is er meer of specifieke expertise nodig, bijvoorbeeld vanuit een zorginstelling in de regio, dan helpt het
jeugdteam hierbij. Het jeugdteam zorgt in dat geval voor een beschikking, omdat de Wet op de
Jeugdzorg dit vraagt. Het jeugdteam houdt rekening met de eigen mogelijkheden in het gezin en er
wordt nauw samengewerkt met andere betrokken professionals, zoals het onderwijs en voorschoolse
voorzieningen. De privacy en gegevensuitwisseling wordt gewaarborgd doordat er
samenwerkingsafspraken met het CJG zijn gemaakt op juridische grondslag. Het jeugdteam streeft naar
optimale transparantie en zit het liefst samen met u om tafel als er besprekingen zijn over de jeugdigen.
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Voor de aanvraag van diagnose en behandeling bij dyslexie bestaat een apart protocol en zal de
aanmelding bij het CJG door de coördinator van het CJG samen met het onderwijs opgepakt worden.
Ook onze school hanteert het protocol. Dit kunt u op de website vinden bij Documenten.
Leden van het jeugdteam en de steunpuntcoördinator van het samenwerkingsverband komen 4 keer per
jaar op school bijeen. Samen met de leerkracht en intern begeleider vormen zij het ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam kunnen vragen, zorgen en problemen voorgelegd worden. Het
ondersteuningsteam kijkt samen met de ouders welke hulp of ondersteuning wenselijk is en wie ouders
hierbij kan ondersteunen.
Verwijsindex
Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig
tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor. Dit is een landelijk
digitaal samenwerkingsinstrument, waarmee (geautoriseerde) professionals elkaar kunnen vinden als er
een hulpvraag ligt of hulp aan kinderen geboden wordt. Het doel van de verwijsindex is om de kwaliteit
van de geboden hulp te verbeteren en de samenwerking te bevorderen. U wordt geïnformeerd als we
de verwijsindex raadplegen. Meer uitleg over de verwijsindex vindt u in een informatief filmpje via
www.verwijsindex.tv/ouders. Op www.verwijsindexgelderland.nl leest u meer informatie. Natuurlijk kunt
u ook vragen stellen aan onze intern begeleiders.
Waar u terecht kunt
Het Centrum Jeugd en Gezin is gevestigd aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51 A, in het
gezondheidscentrum op de begane grond. Op dinsdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur, op
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur is een CJG
medewerker aanwezig in Rhenen. U kunt hier zonder afspraak terecht. U kunt het CJG ook bellen met uw
vragen of een afspraak maken op T: 0317 - 617072.
Kijk voor de openingstijden of voor meer informatie op de website van het CJG: www.cjgrhenen.nl.
U kunt uw vragen natuurlijk ook mailen naar: info@cjgrhenen.nl.
GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde
leeftijden (rond 5/6 jaar en rond 10/11 jaar) een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek
met als doel om de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Kijk op de website voor meer
informatie over de inhoud van de onderzoeken www.ggdru.nl/mijnkind.
Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over
gezond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de
mail, het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden. Kijk op www.ggdru.nl hoe u hen het
makkelijkst kunt bereiken.
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Vaccinaties
De GGD voert ook het Rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal
infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen
jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio en de
BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond.
Het GGD-team van uw school
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit een jeugdarts, een
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.
Logopedie
Er is wekelijks een logopediste van Logopediepraktijk Rhenen op school aanwezig. Zij begeleidt kinderen,
waarvoor door ouders een begeleidingstraject is aangevraagd via de zorgverzekering. Door de
aanwezigheid van de logopediste binnen school zijn er korte lijntjes mogelijk tussen leerkracht en
logopediste wat de afstemming van de begeleiding door beiden ten goede komt.

Onze contacten met u
Wij vinden contact met u heel belangrijk en werken graag met u samen aan een fijne school voor uw
kind. Als u één van de leerkrachten of de directie wilt spreken, dan bent u altijd welkom. Meestal is er
wel even tijd voor of na schooltijd. Anders is het altijd mogelijk een afspraak te maken. Vanuit school
hechten we ook aan een aantal structurele contacten per jaar. We gebruiken de volgende
mogelijkheden:
Ouderportaal
We werken schoolbreed met een online Ouderportaal. Geen
versnippering van informatie meer of het meegeven van briefjes.
Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het
Ouderportaal. Of het nu gaat om relevante documenten,
groepsnieuws, foto's, werkstukken van uw kind, ziekmelden of het
plannen van oudergesprekken, u heeft altijd alles overzichtelijk bij
de hand thuis op de computer, op de bank met de tablet of middels
de Ouderportaal App op uw smartphone. We doen de algemene
communicatie zoveel mogelijk via het Ouderportaal. Dan bent u altijd up-to-date voor wat betreft
belangrijke data en excursies, ook als ze in de loop van het jaar worden gepland.
Nieuwsbrief
Op de eerste maandag van iedere maand brengen wij de nieuwsbrief uit. Hierin staan allerlei nieuwtjes
en diverse planningen. Wilt u een stukje aanleveren? Stuur het dan naar Bert Hardeman, E.
bhardeman@cbsdespringplank.nl

36

Oudercontactmomenten
Wij organiseren meerdere momenten in het jaar om u te informeren en te spreken over de
ontwikkelingen van uw kind. Aan het begin van het schooljaar hebben we een ‘omgekeerd
oudergesprek’. Daarmee willen we samen met u een goede start maken. Samenwerken aan de
ontwikkeling van een kind vraagt om een goede relatie tussen de leerkracht en ouder. Individueel
contact zorgt hier beter voor dan een algemene informatieavond. In november, februari, april en juni
zijn de oudercontactmiddagen gepland. Tijdens dit contactmoment bespreken we in tien minuten de
vorderingen van uw kind. Vanaf groep 5 is uw kind daar ook bij aanwezig.
Mocht u of de leerkracht meer tijd wenselijk vinden, dan kan hiermee rekening gehouden worden.
Voorafgaand aan iedere oudercontactmiddag bent u in de groep van uw kind welkom om zijn of haar
werk te bekijken. De exacte data van deze ‘inloopochtenden, vindt u in het Ouderportaal.
Open Huis
Na de startgesprekken organiseren we voor u als ouder(s) van één of meerdere kinderen op De
Springplank een Open Huis. Dit is in de periode september- november. Het geeft u naast het kijkje bij uw
kind in de groep ook de mogelijkheid de nieuwe juf of meester aan het werk te zien. Na het
groepsbezoek bent u welkom in de centrale hal voor een kopje koffie of thee.
Huisbezoek
Alle kleuters krijgen in groep 1 of 2 bezoek van de leerkracht. Dat vinden we heel zinvol. Zo zien we waar
en hoe onze leerlingen opgroeien. Daarnaast hebben we even de tijd om met u te praten over uw kind.
Misschien heeft u vragen en kunnen we deze beantwoorden? We vinden het heel leuk als uw kind thuis
is tijdens het huisbezoek. De meeste kinderen laten ook vol trots hun kamer zien aan de juf of meester!
Doorgaans brengen we ook een bezoek aan leerlingen die door een verhuizing of vanuit een andere
school op De Springplank zijn gekomen. Uiteraard kondigen we het huisbezoek aan.
Website en sociale media
Op onze website www.cbsdespringplank.nl vindt u nog veel meer informatie over onze school, zoals bijv.
afspraken rondom huiswerk, het gebruik van mobiele telefoons en trakteren bij verjaardagen. Maar ook
roosters van de gym- en zwemlessen dit schooljaar, notulen van de MR en OR vergaderingen en onze
beleidsplannen.
We hebben ook een Facebook account waar we regelmatig een leuk
nieuwtje op plaatsen. U vindt ons onder onze volledige naam CBS De
Springplank of SpringplankRHN Heeft u geen Facebook? Geen
probleem. Klik dan op het Facebook symbool onderaan onze website.
Zo kunt u ook zien welke berichtjes gepost zijn. Neem er gerust een
digitaal kijkje!
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 2018 is de wetgeving rondom privacy van kracht. Op de Springplank vinden wij de (online)
veiligheid van uw kind erg belangrijk. Om te voorkomen dat er foto- en beeldmateriaal en overige
privacygevoelige gegevens gedeeld worden zonder uw toestemming, staat binnen ons Ouderportaal een
toestemmingsformulier klaar. Alle ouders dienen deze in te vullen, om zo de privacy van u en uw kind te
kunnen waarborgen. CBS De Springplank verzoekt alle ouders vriendelijk om tijdens uitjes en
evenementen geen beeldmateriaal van andere kinderen te plaatsen, zonder de toestemming van
zijn/haar ouders.
Vanuit deze wetgeving geldt het volgende:
❖ Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
❖ Indien externe instanties vragen om persoonsgegevens van onze leerlingen, dan zullen wij deze
slechts met toestemming van de ouders delen
❖ We plaatsen alleen foto’s van uw kind op onze website, in onze nieuwsbrief op Facebook of
elders, indien u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
❖ Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor foto’s die door ouders of derden worden gemaakt
en (online) worden gepubliceerd zonder onze toestemming.
Voor nieuwe ouders
Wij hanteren een open toelatingsbeleid. Elk kind dat christelijk onderwijs wil volgen, is welkom op De
Springplank. Wij staan open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken.
Vanuit de gedachte dat er respect dient te zijn voor de ander verwachten wij medewerking aan alle
activiteiten die voortkomen uit de christelijke identiteit van de school.
Aanmeldingsprocedure
Voordat uw kind vier jaar wordt, bent u op zoek naar een school. Veel ouders kiezen er voor een aantal
scholen te bezoeken om zo te kunnen vergelijken. We denken dat dat een goede manier is. Tenslotte
gaat het hier om een belangrijke beslissing. Uw kind, maar ook uzelf zult zich op school thuis willen
voelen. Ook op De Springplank bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Als u een
afspraak maakt, kunt u al uw vragen rustig voorleggen en informatie krijgen over onze school. U zult in
de school worden rondgeleid door één of enkele leerlingen. Vanzelfsprekend is uw kind bij dit bezoek
ook van harte welkom. Wilt u een afspraak maken? Komt u gerust even langs, bel even of stuur een mail.
Voor het gesprek kunt u al informatie vinden op onze website www.cbsdespringplank.nl Na het gesprek
geven we u ook een tasje met informatie mee naar huis zodat u het daar ook nog rustig door kunt
nemen. En natuurlijk hopen we dat u daarna voor onze school kiest.
Even wennen in groep 1
De basisschoolperiode van een kind begint op de vierde verjaardag. Ongeveer 4 tot 6 weken daarvoor
neemt de leerkracht van uw kind telefonisch contact met u op om wenochtenden af te spreken. Zo kan
uw kind alvast wennen aan de juf, de klasgenootjes, de gewoontes en de regels.
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Welkom ABC
Wij weten dat de stap naar de basisschool heel spannend is. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u.
Speciaal daarvoor hebben wij een mini boekje gemaakt, boordevol informatie over het onderwijs aan uw
kind dat voor het eerst naar school gaat. We hebben dit boekje het “Welkom ABC” genoemd en hebben
hierin uw vragen van A tot Z gerubriceerd. Dit boekje sturen we u toe, ongeveer een half jaar voordat
uw kind 4 jaar wordt.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
We vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de vorderingen van hun kind en
zaken die op school spelen. Alle belangrijke informatie vanuit het management en de groep wordt
daarom in het ouderportaal van de school gezet. Beide ouders kunnen daarvan een inlog krijgen. De
nieuwsbrieven en alle overige informatie wordt dan aan beide emailadressen verstuurd. Zo krijgen in
principe altijd beide ouders alle informatie.
Bij de contactgesprekken en bij informatieavonden is het van groot belang dat beide ouders aanwezig
zijn. Ouders die gescheiden zijn krijgen beide de uitnodiging voor het gesprek over hun kind. Beide
ouders krijgen op deze wijze tijdens het gesprek dezelfde informatie over hun kind. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders of ze beiden aanwezig zijn, of dat de keus wordt gemaakt dat één
van de ouders het gesprek met de leerkracht voert. We gaan er vanuit dat één van de ouders de afspraak
met de school maakt en dat de beide ouders hierover vooraf hebben overlegd.
Overstappen van een andere (Rhenense) basisschool
Het kan voorkomen dat uw kind of u zich niet prettig voelt op de huidige basisschool of dat u zich
afvraagt of het onderwijs op de huidige school wel goed genoeg past bij de onderwijsbehoefte van uw
kind en u een overstap naar De Springplank overweegt. Als Rhenense basisschooldirecteuren zijn we
daar terughoudend in. Wij vinden het belangrijk u en de huidige school de kans te geven de
problemen samen op te lossen. Dit doen we vanuit het belang van uw kind; een overstap moet namelijk
altijd kansrijk zijn.
Mocht u, ondanks het bovenstaande, toch kennis met De Springplank willen maken, dan meldt u dit
eerst bij de directeur van de huidige school. Daarna staat het u vrij om met ons een oriënterend gesprek
aan te gaan. Na dit gesprek met u nemen wij in overleg met u contact op met de directeur en/of intern
begeleider van de huidige school. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek, waarin de
onderwijsbehoefte van uw kind meegewogen wordt, nemen wij het besluit de procedure wel of niet te
vervolgen.
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